
چهارمحال و بختياري به سرزمين 
س��دها معروف است؛ سدهايي 
كه تاكنون نزديك ب��ه 20 هزار 
هكتار از جنگل هاي اين منطقه 
را به زير آب ب��رده و با احداث 
 و  آبگيري خرس��ان 1 ، 2 و 3 و 

هم چنين  كارون 5 ، 20 هزار هكتار ديگرنيز از جنگل های اين منطقه را  
نابود خواهد كرد. كارشناسان...

 استاندار چهارمحال و بختياری 
گفت: دفاع از حق اين استان در 
زمينه آب با ن��گاه ملی صورت 
می گيرد، چرا كه مردم اين استان 
با انتق��ال آب بي��ن حوضه ای 
مخالف نيستند، بلكه تنها حقوق 

خودشان را می خواهند. به گزارش ايرنا، علی اصغر عنابستانی در كميته 
مردمی صيانت از آب و خاک...

روزگار سياه ميراث طبيعي
در سرزمين سدها 

دفاع از حق چهارمحال و بختياری 
در زمينه آب با نگاه ملی صورت می گيرد 

صفـحهصفـحه
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آیت ا... مکارم شیرازی:
کمک به ثبات سوریه وظیفه همه مسلمانان 
جهان است
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 شهرستان    صفحه 4

شهردار منطقه دو اصفهان:

خشک شدن درختان بختیاردشت
 6 میلیارد تومان خسارت در بر داشت 

صفحه4

ي��ك مس��ئول ل��ردگان از توابع 
چهارمح��ال و بختي��اری گفت: 
آبشار آتشگاه يكی از جاذبه های 
مفرح اين استان و طوالنی ترين 
آبش��ار ايران با وجود س��اخت 
سد خرس��ان 3 همچنان پذيرای 

گردش��گران خواهد بود. يوسف صفايی در گفتگو با ايرنا افزود: اگر چه 
محدوده مجاور و بخش��ی از سكوهای اين گردش��گاه زير درياچه سد 

می رود، اما گردشگران...

آبشارآتشگاه باساخت سدخرسان3، 
همچنان پذیرای گردشگران خواهد بود

 محیط زیست    صفحه6

رئیس جمهوری در مراسم معارفه وزیر تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی: 
باید رقم بیکاری در کشور به صفر برسد 

 شهرستان    صفحه 4

حمید رضا صبور اعالم کرد:
هزینه ۷۰۰ میلیون ریالی 
برای سوخت ماشین آالت 

جمع آوری زباله شهر

مديرعامل س��ازمان خدمات موتوری ش��هرداری 
اصفهان با اش��اره به بروز اخت��ال مالی در زمينه 
 جم��ع آوری زباله ه��ا و نظاف��ت ش��هر پس از 
هدفمند س��ازی يارانه ها اعام كرد: ماشين آالت 
مكانيزه جمع آوری زباله و رفت و روب شهر هيچ 
س��هميه ای در اين خصوص ندارند و با بنزين و 
گازوئيل نرخ آزاد خدمت رسانی می كنند و ماهانه 
بي��ش از ۷00 ميليون ريال به ش��هر هزينه تحميل 

می شود.
به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای روابط عمومی 
شهرداری اصفهان، حميد رضا صبور با تأييد وجود 
مش��كل مالی در جمع آوری زباله، كمبود بنزين و 
سوخت برای ماشين آالت مكانيزه را عامل اصلی 
اين مهم ياد كرد و به توليد روزانه حدود يك هزار 
تن زباله در اصفهان اش��اره كرد و گفت: به دنبال 
سهميه بندی بنزين، جمع آوری زباله هزينه های 
قابل توجهی را به شهرداری اصفهان تحميل كرده، 
به طوری كه ماهانه اين ارگان برای تأمين سوخت 
خودروهای حمل زبال��ه ۷00 ميليون ريال هزينه 
می كند، اين در حالی اس��ت كه قبل از اجرای اين 
طرح، مديريت ش��هری برای اين منظور فقط 1۷0 
ميليون ريال هزينه می كرد. وی با اعام اين مطلب 
خاطرنش��ان كرد: فقط در بخش خدمات ش��هری 
بيش از 300 دستگاه ماشين آالت سبك و سنگين 
وجود دارد كه بايد برای سهميه بنزين آنها فكری 

شود. 
وی با اش��اره به اين كه به دليل كمبود سهميه بنزين 
 و گازوئيل فعاليت ناوگان و ماش��ين آالت مكانيزه 
جمع آوری زباله های اصفهان از لحاظ مالی دچار 
اخال شده اس��ت، تصريح كرد: تاكنون مكاتبات 
متعددی با وزارت كشور و وزارت نفت در خصوص 
افزايش سهميه بنزين ماشين نظافت و جمع آوری 
زباله شهر اصفهان صورت گرفته كه متأسفانه هيچ 

اقدامی در اين ارتباط صورت نگرفته است. 

www.chaharmahal-maskan.ir :آدرس وب سایت
تلفن های تماس: 0381-3333222-4

روابط عمومی اداره کل مسکن و شهرسازی 
استان چهارمحال و بختیاری

اداره کل مسکن و شهرسازی به نمایندگی از سازمان ملی 
قانون  ماده 100  اجرای  در  دارد  درنظر  و مسکن  زمین 
تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت قطعه زمینی به شرح 
از  نامه  موافقت  دارای  که  متقاضیانی  به  را  ذیل  جدول 
مراجع ذیربط هستند واگذار نماید. متقاضیان می توانند 
اخذ،  جهت  کاری  روز   7 مدت  به  آگهی  انتشار  تاریخ  از 
کسب  همچنین  و  محل  از  بازدید  مدارک،  ارائه  تکمیل، 
اطالعات الزم به حوزه معاونت امالک این اداره کل مراجعه 
نمایند. ضمناً هزینه های کارشناسی و آگهی به عهده برنده 

فراخوان می باشد.

آگهی فراخوان شماره 90/4

کاربریشهرمساحتپالک ثبتیردیف
سرای سالمندانفرخشهر122/5205879/8
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وزارت مسکن و شهرسازی
سازمان مسکن و شهرسازی استان چهارمحال و بختیاری
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یارگيری های خارجی اردن 
مقابل اعتراض های داخلی 

ديداره��ای هفته های اخير پادش��اه اردن 
در فاصل��ه حدود يك هفت��ه تا اعام نظر 
 كميته اصاح قانون اساسی، نشان از عزم 
ملك عبداله دوم در يارگيری های خارجی 
دارد. هنگامی كه ملك عبداله دوم پادش��اه 
اردن، سيزدهم مردادماه راهی بحرين شد، 
برخی اين اقدام را در جهت تقاهای شيخ 
حمد بن عيسی آل خليفه، امير بحرين  برای 
محكم كردن پايه های لرزان حكومت خود 
در اين كشور تفسير كردند. عضويت اردن 
در شورای همكاری خليج فارس هم بهانه 
خوبی به ملك عبداله دوم داد تا چهاردهم 
مردادم��اه نيز به قطر برد و با مقام های اين 
كش��ور ديدار كند؛ امری كه 6 روز بعد نيز 
تكرار شد. هفدهم مردادماه نيز امير كويت 
ميزبان پادشاه اردن شد تا با توجه به سفر 
اخير س��عود الفيصل، وزي��ر امورخارجه 
عربس��تان، نظ��ر مثب��ت آن��ان را درباره 
عضويت اردن در شورای همكاری خليج 
فارس جمع كن��د. اما ديدار وی در همين 
روز با محمود عباس، رئيس تش��كيات 
خودگردان فلسطين، جنبه های ديگری از 
روابط خارجی فعال شده اردن به نمايش 
گذاش��ت. ملك عبداله دوم در اين ديدار 
بر لزوم برپايی دولت مستقل فلسطينی در 
خاک خودش و به پايتختی قدس شريف 
تأكيد كرد؛ امری كه اكنون در دنيای اسام 
و اعراب و حتی ميان كشورهای جنوب، 

موضوعی مطرح است. 
 اگر س��فر هجده��م فروردين م��اه ملك 
عبداله دوم به كشور روسيه و ديدار با رئيس 
جمهوری و نخست وزير اين كشور را نيز 
در كنار تاش های منطقه ای او بگذاريم، بوی 
مقاصد ديگری را استشمام خواهيم كرد. به 
نظر می رسد پادشاه اردن در پی اوج گيری 
اعتراض های مردمی در منطقه مينا )ام. ای. 
ان. آ( شامل شاخ آفريقا و خاورميانه، به فكر 
جمع كردن همپيمانان منطقه ای و بين المللی 
برای فرار از سرنوشتی مشابه زين العابدين 
بن علی و حسنی مبارک رؤسای جمهوری 

مخلوع تونس و مصر است. 
اعتراض های مردمی و وابستگی های 

خارجی در اردن 
گرچ��ه بن علی ب��ا فرار خ��ود از تونس، 
نخستين برگ سقوط ديكتاتورهای جهان 
عرب را به نام خود زد، اما تكرار اين حادثه 
برای مبارک در بيست و دوم بهمن ماه 1389، 
ملت های آزاديخواه منطقه را بيش از پيش 
برای رسيدن به خواسته های خود تشويق 
كرد. تظاهرات مردم اردن  نيز كه از دی ماه 
1389 در اعت��راض به وضع بد اقتصادی 
آغاز ش��ده بود، از بيست و هفتم بهمن ماه 
1389 و فقط چند روز پس از س��رنگونی 
مبارک، چهره ای جدی تر به خود گرفت. با 
اين حال، عبداله دوم در رويكردی متفاوت 
از برخورده��ای گس��ترده ب��ا اجتماعات 
مردمی اجتناب ك��رد و در عوض، اعطای 
آزادی های بيشتر سياسی و اعمال تغييراتی 
در س��اختار حكومتی از جمله اس��تعفای 
دولت و انتصاب معروف البخيت به عنوان 
نخست وزير جديد را برای خاموش كردن 
آتش غضب مردم برگزيد. به اين ترتيب، 
خواس��ته مردم و برخی گروه های سياسی 
اردن مبنی بر اصاحات در رأس حاكميت 
و اس��تقرار نظام ه��ای ديگ��ری از جمله 
پادشاهی مشروطه به جای پادشاهی مطلقه، 
كم كم ج��ای خود را به تقاضاهای صنفی 
و اقتصادی يا در شديدترين حالت خود، 
درخواست انحال مجلس، بركناری دولت 

و اصاحات قانون اساسی داد. 
البخيت برای انجام اصاحات سياس��ی تا 
پايان سال جاری ميادی مهلت خواست 
كه البته با مخالفت گروه های داخلی روبه رو 
ش��د و اس��امگرايان اردن - ب��ه گزارش 
س��يزدهم اس��فندماه 1389 خبرگ��زاری 
فرانس��ه- فرصت يك ماه��ه را برای اين 

منظور به دولت دادند. 
همزمان، موضع گيری های حكومت اردن 
عليه رژيم صهيونيستی باال گرفت تا به اين 
ترتيب، رضايت 55 درصد جمعيت حدود 

۷ ميليون نفری خود را به دست آورد. 
جاي��گاه اردن در معامات اقتصادی رژيم 
صهيونيستی نيز تا حدی است كه تارنمای 
 وزارت بازرگان��ی رژي��م صهيونيس��تی 
بيست و سوم دی ماه 1389 اعام كرده بود 
در سال گذشته ميادی اردن رتبه نخست 
صادرات محصوالت توليدی اين رژيم را 

بين كشورهای عربی داشت. 
چهارم مردادماه 1390 گيورا آياند، رئيس 
مرك��ز پژوهش های امني��ت داخلی رژيم 
صهيونيستی، با انتشار گزارشی از نگرانی 
تل آويو نسبت به آينده تحوالت كشورهای 
بحرين و اردن خبر داد و افزود: در صورت 
پي��روزی انقاب بحرين و ني��ز با فرض 
خروج نيروهای آمريكاي��ی از عراق، اين 
مس��أله می تواند تأثير بسيار منفی بر اردن 
بگذارد و اين تأثير در كنار پيروزی انقاب 
اردن می تواند آينده رژيم صهيونيس��تی را 
به مخاطره بيندازد. از سوی ديگر، اردن با 
آمريكا نيز روابطی نزديك دارد به طوری 
كه برای آغ��از دور جديد مذاكرات صلح 
بين فلسطين و رژيم صهيونيستی در سال 
1389، پادشاه اردن به كاخ سفيد رفت و در 

كنار رئيس جمهوری آمريكا، رئيس رژيم 
صهيونيستی، رئيس جمهوری مخلوع مصر 
و رئيس تش��كيات خودگردان فلسطين 

ايستاد و عكس گرفت. 
پ��س از اجرايی ش��دن ق��رارداد تجارت 
 آزاد بي��ن اردن و آمري��كا )اف. ت��ی. آ( از 
بيس��ت و شش��م آذرماه 1380 نيز ميزان 
تجارت دوجانبه اين دو كش��ور در س��ال 
1381 به 1/05 ميليارد دالر رسيد. بر اساس 
اي��ن قرارداد بايد ب��ه تدريج تقريباً تمامی 
عوارض متعلق به كاال و خدمات دو كشور 

تا سال 2010 حذف می شد. 
در آخرين م��ورد همكاری ه��ای اردن و 
آمريكا، بيست و سوم دی ماه 1389 جعفر 
حسان، وزير برنامه ريزی و همكاری های 
بين الملل اردن، و استيون بايكروفت سفير 
اياالت متح��ده در امان، چه��ار توافقنامه 
 را امض��ا كردند و به اي��ن ترتيب آمريكا
100 ميليون دالر كمك باعوض را به اردن 
اختصاص داد. سفير آمريكا در امان پس از 
امضای اين توافقنامه گفت: اياالت متحده 
هم��واره از اردن حمايت ك��رده و يكی از 
اين راه های حمايتی، مسأله اعطای كمك 
مالی است. از سوی ديگر، از اردن به عنوان 
گزينه ای احتمالی برای استقرار ناوگان پنجم 
درياي��ی آمريكا ياد می ش��ود كه اينك در 
بحرين مستقر است و آمريكايی ها قرارداد 
حضور خود را نيز برای دست كم يك سال 

ديگر تمديد كرده اند. 
شورای همکاری خلیج فارس، ابزاری 

برای کنترل خشم مردم 
پس از گذشت 15 سال از نخستين زمانی 
كه اردن درخواست خود را برای عضويت 
در ش��ورای همكاری خليج ف��ارس داد، 
اينك و در زمانی كه بس��ياری از اعضای 
مؤثر اين ش��ورا با بحران های اجتماعی و 
اعتراض های مدنی روبه رو هستند، باز اين 
بحث در دستور كار آنان قرار گرفته است. 
شورای همكاری خليج فارس 3 ماه پيش 
با درخواس��ت اردن برای پيوستن به اين 
شورا موافقت كرد و از وزرای خارجه خود 
خواست تا برای پذيرفتن شروط عضويت، 

با امان وارد مذاكره شوند. 
اين تصميم با مخالفت های شخصيت های 
سياسی اردن در گردهمايی ملی اين كشور، 
جماع��ت اخوان المس��لمين و جبهه امل 
اسامی اردن روبه رو شد و آن را در جهت 
كمك به سركوب ملت های انقابی منطقه 
و زمينه ساز كوچاندن ساكنان كرانه باختری 
به كش��ورهای عربی حاشيه خليج فارس 
اعام كردند. تأكيد گروه های سياسی اردنی 
بر محكوميت اقداماتی از جمله اعزام بيش 
از دو هزار نيروهای امنيتی اردن به بحرين 
بود كه نهم مردادماه وارد منامه شدند. البته 
توجه به اعتراف های هشتم اسفندماه 1389 
رئيس پيشين شورای شهر منامه در گفتگو 
با خبرگزاری جمهوری اس��امی مبنی بر 
ورود ش��هروندان اردنی ب��ه بحرين برای 
اجرای سياست تجنيس )اعطای تابعيت به 

خارجی ها( نيز قابل توجه است. 
نكته مهم، حمايت های بی ش��ائبه پادشاه 
بحرين از پيوستن اردن به شورای همكاری 
خليج فارس اس��ت.  شيخ حمد در ديدار 
اخير خود با ملك عبداله دوم تأكيد كرد از 

اين روند حمايت می كند. 
گرچه قرار بود جلسه بررسی اين امر پيش 
از اين برگزار ش��ود، اما تعويق آن، سبب 
بروز نگرانی هايی ميان حاميان اضافه شدن 
اردن به جمع اعضای ش��ورای همكاری 
خليج فارس شد. با اين حال، خبرگزاری 
رسمی اردن )پترا( هجدهم مردادماه به نقل 
از ناصر جوده، وزير امورخارجه اين كشور 
نوشت: نخستين نشست شورای همكاری 
خليج فارس برای بررس��ی پيوستن اردن 
به شورای همكاری بافاصله پس از عيد 
فطر آغاز می شود. البته يكی از داليلی كه بر 
نگرانی اين كشورها دامن زد، درخواست 
شيخ عبداله بن راش��د، وزير امورخارجه 
امارات متحده عربی برای تعويق اين جلسه 
بود كه خبر از يك دست نبودن اعضای اين 

شورا درباره اين امر می داد. 
به هر روی، به نظر می رسد اردن همراهی 
با مل��ت  خود و همچنين م��ردم بيگناه و 
آزاديخواه كشورهای عربی از جمله بحرين 
را فدای امتيازگيری از حاكمان مستبد منطقه 

كرده است. 
از سوی ديگر، اردن را به بهانه عضويت در 
يك شورای منطقه ای، به عنوان نماينده ای 
رسمی از دنيای عرب كنار خود نگه دارد و 

او را در جنايات خود شريك كند. 
وعده های ملك عبداله دوم به مردم نيز كه 
تاكنون جامه عمل به خود نگرفته و آتش 
اعتراض ه��ای جديدی را ط��ی روزهای 
گذشته برافروخته است، می رود تا شايد به 
پشتوانه پدرخوانده ای مانند عربستان، رنگ 

و بوی خشونت بگيرد. 
پادشاه اردن در صورت بروز اجبار برای به 
كار بردن مشت آهنين، اين اطمينان را دارد 
كه عربستان سعودی را در كنار خود خواهد 
داشت؛ گرچه عربستان نيز برای لرزه های 
گاه و بيگاهی كه بر پيكره نظام پادشاهی آن 
كشور وارد می شود، همكاری های نظامی و 

امنيتی كشوری مانند اردن را نياز دارد.

جهان نما

رئيس جمهوری اس��امی ايران با تأكيد بر اين كه 
بايد كارهای بزرگ در كش��ور انجام شود، گفت: 
بايد تاش كنيم تا رقم بيكاری در كش��ور به صفر 
برس��د. به گزارش ايرنا، محمود احمدی نژاد روز 
يك شنبه در مراسم معارفه عبدالرضا شيخ االسامی 
به عنوان وزير وزارتخانه جديدالتأس��يس تعاون، 
كار و رفاه اجتماعی عزم دولت در راس��تای ايجاد 
س��االنه 2/5 ميليون شغل در س��ال جاری و سال 
آينده را يادآور شد. وی به موفقيت به دست آمده 
در نهضت اشتغالزايی در سال گذشته تأكيد كرد و 
اظهار داشت: در سال گذشته توانستيم يك ميليون 
 و 600 هزار ش��غل در كش��ور ايجاد كنيم و ايجاد

2/5 ميليون شغل هم شدنی است. 
رئي��س جمهوری اج��رای قان��ون هدفمند كردن 
يارانه ها را در زمره كارهای بسيار بزرگ انجام شده 
در كشور دانست و افزود: برخی می گفتند نمی توان 
اين كار را انجام داد، اما امروز شاهد هستيم كه اين 
كار با موفقيت انجام شده است و بنابراين می توان 

كارهای بزرگ ديگری نيز در كشور انجام داد. 
وی ب��ا بيان اين كه از ادغام س��ه وزارتخانه كار و 
امور اجتماعی، تعاون و رفاه و تأمين اجتماعی يك 
وزارتخانه تشكيل شده و همه آنها به يك خانواده 
تبديل ش��ده اند، تأكيد كرد ك��ه در اين وزارتخانه 
جديد حتی كوچك تري��ن فرصت ها هم نبايد به 
هدر ب��رود. وی همچنين با بيان اين كه به تازگی 
چند وزارتخانه در كشور در هم ادغام شده و خللی 
هم در كارها ايجاد نشده است، خطاب به مديران 
و مس��ئوالن وزارتخانه جديد التأسيس گفت: به 

گونه ای اين وزارتخانه )وزارت تعاون، كار و رفاه 
اجتماع��ی( را به صورت وزارتخانه الگو مديريت 
كنيد و بسازيد كه بتوان حتی چند وزارتخانه ديگر 

را هم در اين وزارتخانه ادغام كرد. 
رئيس جمهوری در ادامه سخنان خود به وضعيت 
فقر و گرسنگی در جهان امروز پرداخت و گفت: 
گزارش های رسمی حاكی از آن است كه بيش از 
س��ه ميليارد فقير در جهان وج��ود دارد كه در اين 
ميان، بيش از يك ميليارد و 200 ميليون انسان در 
جهان در فقر شديد به سر می برد و اين بيانگر آن 
اس��ت كه جهان با وجود ادعای برخی كسانی كه 

مدعی مديريت جهان هستند، آباد نشده است. 
احمدی نژاد، اقدامات اخير دولت از جمله اجرای 

قانون هدفمندكردن يارانه ها، توزيع سهام عدالت 
 و افزاي��ش حق��وق كارمندان و بازنشس��تگان را 
گام هاي��ی بزرگ توصيف كرد و يادآور ش��د كه 
نم��ی توان گفت با انجام اين كارها عدالت واقعی 
تحقق يافته است، بلكه ما هنوز در ابتدای راه تحقق 
عدالت هس��تيم. احمدی نژاد در بخش ديگری از 
س��خنان خود گفت: وزارتخانه جديد تعاون، كار 
و رفاه اجتماعی از وزارتخانه هايی است كه نقش 

بسيار مهمی در برپايی عدالت دارد. 
رئيس جمهوری با تأكيد بر كوچك سازی دولت 
گفت: حتی كشور را با 10 وزارتخانه هم می توان 
اداره ك��رد و وزارتخانه های جدي��د بايد به يك 

ساختار چابك و مردمی تبديل شوند. 

رئیس جمهوری در مراسم معارفه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی: 

باید رقم بیکاری در کشور به صفر برسد 
نصف النهارنصف النهارنصف النهارنصف النهار

آیت ا... مکارم شیرازی:
کمک به ثبات سوریه وظيفه همه مسلمانان جهان است

مجلس ارزش گمرکی کاالهای وارداتی را تعيين کرد

آي��ت ا... مكارم ش��يرازی طی پيام��ی كمك به 
ثبات سوريه در برابر نقشه های مخرب آمريكا و 

اسرائيل را وظيفه همه مسلمانان جهان دانست.
 ب��ه گ��زارش مهر در اين پيام آمده اس��ت: همه 
می دانيم كشور سوريه دو ويژگی مهم در منطقه 
دارد؛ اوالً در خطوط مقدم جبهه مبارزه با اسرائيل 
غاص��ب قرار گرفت��ه و ثانياً مان��ع زياده خواهی 
دولت های اس��تعماری مانند آمريكا و انگليس و 
فرانسه در منطقه است و به خاطر همين موقعيت 
مبارزاتی، دولت های اس��تكباری و اس��رائيل و 
متأسفانه بعضی از كشورهای عربی كه هماهنگ 
با آنها عمل می كنند، س��خت برای متزلزل كردن 

ثبات اين كشور اسامی در تاشند.
 در ادامه آمده است: و عجيب اين كه دولت آمريكا 
و رژيم اس��رائيل با صراحت همكاری خود را با 
بعضی از گروه های مس��لح كه می خواهند ثبات 

سوريه را بر هم بزنند ابراز می دارند و اميدوارند 
اكنون كه پايگاه خود را در مصر و يمن و تونس 
از دس��ت داده اند، بتوانند پايگاهی در اين كشور 

اسامی پيدا كرده و منطقه را قبضه كنند.
 آي��ت ا... مكارم ش��يرازی در ادام��ه پيام تأكيد 
كردند: مس��لمانان بيدار و ژرف بي��ن بلكه همه 
آزادگان جهان بايد اين موقعيت سوريه را درک 
و به عنوان يك وظيفه انس��انی و اس��امی برای 
خنثی كردن اين نقش��ه شوم كه سبب ايجاد يك 
جنگ داخلی می شود و در   نهايت سبب ويرانی 
يك كشور اسامی ديگر است، جلوگيری كنند.

 در ادامه آمده اس��ت: به يقين شهروندان سوری 
نيز از اين امر آگاهند كه دش��من می خواهد ليبی 
ديگری در منطقه درست كرده و اسرائيل و منافع 
خ��ود را حفظ كند. البته دولت س��وريه نيز بايد 
به قول هايی كه در زمينه اصاحات داده اس��ت 

وفادار باشد و بهانه را از دست دشمنان اسام و 
صهيونيست ها بگيرد.

 در پايان آمده اس��ت: راس��تی حيرت آور است 
بعضی از كشورهای عربی كه هرگز نسيم آزادی 
و دموكراس��ی در كشورش��ان نوزي��ده، به بهانه 
اصاحات با آمريكا و اس��رائيل يعنی دش��منان 
قس��م خورده اسام ومس��لمين هم دست شده و 
آب به آس��ياب دشمن می ريزند و فكر نمی كنند 
ممكن است روزی آنها را در قفس برای محاكمه 
حاض��ر كنند. ما اميدواريم ب��ا بيداری ملت های 
عرب و مسلمانان جهان و آزادگان دنيا و مردم با 
ايمان سوريه، نقشه های شوم اسرائيل و استكبار 
جهانی به لطف پروردگار نقش بر آب ش��ود و 
اين كش��ور با اصاحات و ثبات كامل همچنان 
كوهی در برابر صهيونيس��م غاصب و اس��تكبار 

ظالم بايستد.

نمايندگان مجلس ش��ورای اسامی با تصويب 
اليحه ام��ور گمرك��ی، ارزش گمركی كاالهای 

وارداتی به كشور را تعيين كردند.
 به گ��زارش مهر، نمايندگان در ادامه بررس��ی 
اليح��ه امور گمركی م��واد 10 تا 15 اين اليحه 
را به تصويب رساندند. وكای ملت با تصويب 
مبحث سوم تضمين ها به موجب ماده 10 مقرر 
كردند ب��ه اس��تثنای هزينه انج��ام خدمات كه 
بافاصله وصول می ش��ود، ميزان تضمين اخذ 

شده برای وصول حقوق ورودی برای كاالهای 
مج��از معادل حق��وق ورودی متعلقه و س��اير 
كااله��ا معادل حق��وق ورودی متعلقه به عاوه 
نصف تا س��ه برابر ارزش كاال است كه حسب 

مورد، توسط گمرک تعيين می شود.
 نمايندگان بر اس��اس مبحث چهارم تشريفات 
و كنترل ه��ای گمركی و ب��ا تصويب ماده 11، 
دولت را به منظور حص��ول اطمينان از رعايت 
مق��ررات گمركی، كليه كاالهاي��ی كه به قلمرو 
گمركی وارد يا از آن خارج می ش��ود، مشمول 
تش��ريفات و كنترل های گمركی با اس��تفاده از 
ش��يوه هايی مانند مديريت خطر، بازرسی های 
منظم ي��ا اتفاق��ی، ب��ه كارگي��ری تجهيزات و 
ش��يوه های نوين بازرسی، روش های مبتنی بر 
حسابرسی و در موارد استثنايی بدرقه يا مراقبت 

مكلف كردند.
 با تصويب ماده 12 مقرر ش��د به منظور تسهيل 
و تس��ريع در انجام تشريفات گمركی در مبادی 
ورودی و خروج��ی، نماين��دگان وزارتخانه ها 
و سازمان های مس��ئول ساير كنترل ها موظفند 
تحت نظارت گمرک اقدام نمايند. ساير كنترل ها 

مانند بازرسی های پزشكی، دامپزشكی، گياهی، 
اس��تانداردهای فنی و كيفيت باي��د به صورت 
هماهن��گ و تحت نظارت گمرک س��اماندهی 
ش��ود. برخی از اين كنترل ها به منظور تسهيل 
تجارت بين المللی می تواند با هماهنگی قبلی 
به گمرک واگذار ش��ود ي��ا در مكان ديگری به 

تشخيص گمرک صورت گيرد.
 وزارتخانه ه��ا و س��ازمان های مس��ئول اي��ن 
كنترل ها بايد به منظور انجام س��ريع وظايفشان 

امكانات و تسهيات الزم را فراهم نمايند.
 وكای ملت ب��ا تصويب مبحث پنجم الزامات 
س��امانه )سيس��تم( هماهنگ ش��ده و بر اساس 
ماده 13، مق��رر كردند وزارت ام��ور اقتصادی 
و دارايی موظف اس��ت اصاح��ات مربوط به 
س��امانه هماهنگ ش��ده توصيف و كد گذاری 
كاال، يادداش��ت های توضيحی آن و اصاحات 
بع��دی را در قالب آيين نامه پيش��نهاد نمايد و 
به تصويب هيأت وزيران برس��اند و اصاحات 
مزبور را در روزنامه های كثيراالنتش��ار آگهی و 
در تارنم��ای )وب س��ايت( اختصاصی گمرک 

درج نمايد.

پ.ک.ک مسئوليت انفجار خط لوله 
گاز ایران به ترکيه را بر عهده گرفت 

سازمان تروريستی »پ.ک.ک« روز شنبه مسئوليت انفجار در خط لوله 
انتق��ال گاز ايران به تركيه را بر عهده گرف��ت.  به گزارش ايرنا به نقل 
از خبرگزاری جهان تركيه، »پ.ک.ک« با صدور اطاعيه ای در س��ايت 
اينترنتی خود ضمن اعتراف به خرابكاری در خط لوله گاز ايران به تركيه، 
افزود: عمليات انفجار در خط لوله در پنج كيلومتری شهرستان آغری از 
سوی عناصر وابسته به حزب كارگران كرد تركيه موسوم به »پ.ک.ک« 
صورت گرفته اس��ت.  در اين خبر همچنين آمده اس��ت: اعضای اين 
سازمان يك دستگاه بيل مكانيكی و سه دستگاه خودروی ديگر نيز در 
نزديكی روستای چامورلو وابسته به خط لوله را نيز منهدم كرده اند.  در 
اين خبر »پ.ک.ک« همچنين مسئوليت انفجار روز سوم اوت در خط 
لوله بوتاش در اس��تان ماردين تركيه را نيز برعهده گرفته است.  انفجار 
خ��ط لوله گاز ايران به تركيه بامداد روز جمعه در دو كيلومتری ش��هر 
آغری واقع در 150 كيلومتری مرز جمهوری اس��امی اي��ران رخ داد. 
استانداری آغری پيشتر در اطاعيه ای اعام كرد كه انفجار ناشی از اقدام 
تروريست ها )عناصر پ.ک.ک( صورت گرفته و بافاصله جريان گاز 
به خط لوله قطع ش��ده است. اوايل مرداد ماه جاری نيز در در اين خط 
 لوله در بخش داخلی خاک ايران انفجاری رخ داده بود كه با تاش های 
دست اندركاران، جريان گاز به تركيه دوباره از سر گرفته شد. تا پيش از 
انفجار درخط لوله گاز ايران و تركيه، به طور متوسط روزانه نزديك به 
30 ميليون مترمكعب گاز طبيعی به تركيه صادر می  شد كه از ابتدای سال 
جاری تا كنون، صادرات گاز ايران به كشورهای همسايه حدود ۷ درصد 

نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزايش يافته است. 

سران فرانسه و انگليس مسئول کشتار 
غير نظاميان در ليبی هستند

 دولت ليبی رئيس جمهوری فرانس��ه و نخست وزير انگليس را مسئول كشتار 
غير نظاميان اين كشور معرفی كرد. به گزارش مهر به نقل از رسانه ها، موسی 
ابراهيم سخنگوی دولت ليبی گفت: ما نيكاً ساركوزی و ديويد كامرون را مسئول 
هر نوع كشتار می دانيم، زيرا آنچه كه آنها انجام می دهند در راستای دستاوردهای 
سياس��ی خودشان اس��ت. ابراهيم كه در جمع خبرنگاران در طرابلس صحبت 
می ك��رد، افزود: آنها ك��ودكان ما را به جنگ با ملت خود مجبور می كنند. اين 
سخنگو همچنين ناتو را هم متهم به كشتار غيرنظاميان كرد و نسبت به آنچه كه 
وی از آن به اقدامات غير قانونی ائتاف نام برد، هشدار داد. در پی بروز ناآرامی ها 
در ليبی اين كشور از اواسط ماه فوريه با حمات نيروهای غربی و ناتو روبه رو 
بوده و بر اثر اين جنگ تاكنون آسيب های زيادی به زير ساخت های اين كشور 
وارد آمده است. همچنين در اين تهاجم ها تعداد زيادی از شهروندان ليبی در كنار 

نظاميان و شبه نظاميان مخالف كشته شدند.

توسط صهیونیست ها انجام شد؛
افزایش مين گذاری در مرزهای سوریه

رژيم صهيونيس��تی در آستانه شناسايی فلس��طين در سازمان ملل متحد در ماه 
س��پتامبر از افزايش مين گذاری در مرزهای س��وريه و تكميل ديوار حائل در 
بلندی ه��ای جوالن خبر داد.  به گزارش مهر به نقل از الجزيره، نظاميان ارتش 
رژيم صهيونيستی به مين گذاری بيشتر در مرزهای سوريه و فلسطين اشغالی 
اقدام كرده اند. بنا بر اعام اين رژيم، مين گذاری در مرزهای س��وريه با هدف 

جلوگيری از هجوم سوری به بلندی های جوالن صورت می گيرد.
 در مرزهای س��وريه مين های بس��ياری جاسازی شده اند، اما صهيونيست ها 
همانطور كه اعام كرده اند نگران يورش معترضان سوری به بلندی های جوالن 
هس��تند. در همين راستا ارتش رژيم صهيونيس��تی اعام كرد كه احداث ديوار 
حائل در بلندی های جوالن با س��رعت هرچه بيشتری در حال ساخت است. 
اين ديوار به ارتفاع 4 متر و طول 5 كيلومتر است كه ساخت آن از اوايل ژوئن 
در نزديكی ش��هرک مجدل ش��مس و تل الصراخ آغاز شده است. خاطرنشان 
 می ش��ود بلندی های جوالن از جمله اراضی اشغالی عربی است كه در جنگ

6 روزه اعراب و رژيم صهيونيستی در سال 196۷ به اشغال صهيونيست ها درآمد. 

تظاهرات هزاران نفر در نيویورک 
عليه سياست های جنگ طلبانه آمریکا

هزاران نفر از مردم نيويورک با تجمع در خيابان های هارلم بر ضد سياست های 
جنگ طلبانه كاخ س��فيد و كنگره تظاهرات كردند و خواستار خاتمه فوری 
حمله نظامی آمريكا و ناتو به ساير كشور ها به ويژه ليبی شدند. به گزارش 
ايرنا، مردم نيويورک با بس��تن خيابان های منطقه هارلم ضمن محكوم كردن 
سياس��ت های جنگ طلبانه سران آمريكا، از اوباما خواستند هر چه سريع تر 
نيروهای نظامی خود را آفريقا و خاورميانه خارج كند. تظاهر كنندگان با حمل 
پاكاردهايی با مضم��ون »پايان جنگ برای نفت«، »پايان جنگ های آمريكا« 
و »از ليبی خارج ش��ويد«، خواهان خاتمه فوری سياست های جنگی اوباما 

شدند. 
لوييس فراخان، رئيس حزب ملت اسام در اين تظاهرات گسترده طی سخنانی 
اظهار داشت: حمله به ليبی و كشتار مردم بيگناه توسط نيروهای نظامی آمريكا 
و ناتو، در واقع حمله به تمام آفريقاس��ت. آمريكا و ناتو به بهانه دفاع از نژاد 
سياهان در ليبی به دنبال روی كار آوردن حكومتی كامًا دست نشانده هستند. 
وی افزود: اوباما بهتر از هر س��فيد پوستی امروز سياست های ديكته شده را 
اجرا می كند و آنها اين انتخاب را يك انتخاب راهبردی و هوشمندانه می دانند. 

 تأکيد مدودیف بر ضرورت توسعه 
روابط روسيه و کوبا

دميتری مدوديف، رئيس جمهوری روسيه در گفتگوی تلفنی با فيدل كاسترو، 
رئيس جمهوری س��ابق كوبا، بر ضرورت توسعه روابط روسيه و كوبا تأكيد 
كرد.  به گزارش ايرنا به نقل از گزارش دفتر مطبوعاتی كاخ كرملين، مدوديف 
شنبه شب در اين مكالمه تلفنی، ضمن تبريك 85 سالگی كاسترو به وی، به 
روند رو به رش��د روابط دو كشور اشاره كرد و همكاری های روسيه با كوبا 
در عرصه های مختلف را برای روسيه حائز اهميت دانست و از گسترش آن 
حمايت كرد. كاسترو هم در اين گفتگوی تلفنی، روابط كوبا با روسيه را در 
سطح عالی دانست و از روند گسترش آن ابراز رضايت كرد. وی خطاب به 
كاسترو افزود: با مشاركت مستقيم شما، پايه های همكاری های موفقيت آميز 
دو كشور در زمينه های سياسی، اقتصادی و بازرگانی، علمی و تكنولوژيكی، 
فرهنگی و انسانی بنا شد. رئيس جمهوری روسيه در ادامه پيام خود به روند 
پيشرفت روسيه و كوبا اشاره كرد و افزود: از نتايج عملی همكاری های دو 
كش��ور می توان به طرح های مش��ترک در زمينه های انرژی، حمل و نقل، 
اكتش��اف و بهره برداری از ميدان های نفتی اش��اره كرد. مدوديف نوش��ت: 
اطمينان دارم كه روابط سودمند متقابل ميان روسيه و كوبا كه از بوته آزمايش 
زمان با موفقيت بيرون آمده است، با موفقيت در جهت منافع دو كشور توسعه 
بيابد. وی همچنين توسعه روابط دو كشور را در اولويت سياست های روسيه 

در منطقه آمريكای التين و حائز اهميت فراوان دانست.

آگهی مناقصه

مصرفی  پزشکی  لوازم  دارد  درنظر  فیض  درمانی  آموزشی  مرکز 
فروشگاه های  و  از شرکت ها  مناقصه  طریق  از  را  خود  موردنیاز 
مجاز خریداری نماید. لذا از متقاضیان محترم دعوت به عمل می آید 
حداکثر تا یک هفته پس از درج آگهی به دبیرخانه مرکز مراجعه 
و فرم شرکت در مناقصه را تکمیل و تحویل نمایند. الزم به ذکر 

است هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد. 

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
م الف: 7210
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اس��ترس،  واكنش های  فيزيكی ، ذهنی  و عاطفی  اس��ت كه  در نتيجه  تغييرات  و 
نيازهای  زندگی  فرد، تجربه  می شوند.

تغييرات  می توانند بزرگ  يا كوچك  باش��ند. پاس��خ  افراد ب��ه  تغييرات  زندگی  
متفاوت  اس��ت . اس��ترس  مثبت  می تواند يك  انگيزش دهنده  باشد در حالی  كه  
اس��ترس  منفی  می توان��د در زمانی  كه  اين  تغييرات  و نيازها، فرد را شكس��ت  

می دهند، ايجاد شود. 
وقتی اس��ترس داريد عضات شما سفت می شوند و در نتيجه تمركز و دقت 
برای انجام كارها مشكل تر است. فهم اين كه كدام بخش از عضات بدن دچار 

گرفتگی است، می تواند شما را در مهار آن ياری دهد. 
چگونه استرس های روزمره را كاهش دهيم؟ 

به گرفتگی عضات توجه كنيد. ش��انه ها، گردن، فك و يا قسمت های ديگر. 
مرحله بعد راه چاره اس��ت. قطعاً برخورد با استرس و نشانه های آن از همان 

ابتدای شروع بيماری ساده تر خواهد بود. آرام سازی را ياد بگيريد. 
از آن جا كه گرفتگی عضات يكی از نش��انه های اس��ترس اس��ت؛ آرام سازی 
عضات، گرفتگی بدنی را كاهش داده و چرخه استرس را متوقف خواهد كرد. 
ش��يوه های متعددی برای آرام سازی جس��م و روان مطرح شده است. انتخاب 

مناسب بستگی به خود شما دارد.
برخی از اين شيوه ها عبارتند از: 

نفس کشیدن 
آرام و عميق نفس بكش��يد. هوا را به آهس��تگی و با بينی به درون ريه هايتان 
فرو بريد. احساس می كنيد بادكنكی را داخل شكمتان از هوا پر می كنيد. چند 
لحظه ای صبر نموده و س��پس از راه دهان و يا بينی هوا را خارج كنيد. خارج 
ك��ردن هوا را عميق انج��ام دهيد، به طوری كه احس��اس نمائيد بدنتان خالی 
می ش��ود. همانند عروس��كی بادی كه وقتی باد آن را خالی می كنيم، دس��ت و 
پاهايش شل می شود. اين عمل را به آرامی و چند بار تكرار كنيد. بد نيست با 
هر عمل بازدم عبارات يا كلماتی آرامش دهنده مانند آرام باش، آهس��ته، يواش 

را با خودتان تكرار كنيد. 

شل کردن عضالت 
س��عی كنيد عمل آرام س��ازی را با ش��ل كردن عضات منقبض شده در طول 
روز انجام دهيد. برای ش��روع به اتاق خلوتی برويد تا كسی مزاحمتان نشود. 
لباس های تنگ، كفش و عينك را كنار بگذاريد. روی صندلی بنش��ينيد و كف 
پاهای تان را به آرامی روی زمين بگذاريد، سر را مستقيم نگاه داشته و دستتان 
را روی پاها بگذاريد. هدف منقبض كردن و سپس شل كردن قسمت به قسمت 
بدن است. هر قسمت را كه منقبض می كنيد برای 10 ثانيه محكم فشار دهيد و 

توجه داشته باشيد كه به طور دقيق كدام قسمت بدن سفت شده است. 
سپس بعد از 10 ثانيه به آرامی عضله منقبض شده را شل كنيد و دقت نمائيد كه 
چه احساسی داشتيد. برای مدت 20 ثانيه عضله را شل نگه داريد و از احساس 

خوبی كه بی شك به شما دست خواهد داد لذت ببريد. 
اين كارها را برای هر قسمت از بدن، يك بار انجام دهيد منتهی اگر در قسمتی 
از بدن بيش��تر احساس گرفتگی می كنيد، آرام س��ازی را دو يا سه مرتبه تكرار 
كنيد. ابتدا از ماهيچه پيشانی شروع كرده به چشم، بينی، چانه، زبان، آرواره، لب، 
گردن، بازو، دس��ت، شانه، پشت، سينه، معده، شكم و سپس ران ها و قسمت 

پائين پا ادامه دهيد. 
تصویرپردازی 

با تصويرپردازی راجع به خاطرات خوش و يا وقايع خوش��ايندی كه در آينده 
ممكن اس��ت برايتان پيش آيد، به خود آرامش دهيد. وقتی آرام و خوش��حال 
هس��تيد، بيشتر دوست داريد صحنه های آرامش بخش را در ذهن خود تجسم 
كني��د. راه های ديگری هم برای كم كردن ميزان اس��ترس وجود دارند. ورزش 
كردن، حمام گرم، مديتيشن و يا گوش دادن به موزيك های آرام نمونه هايی از 
آن است. سعی كنيد شيوه ای را انتخاب كنيد كه برايتان مناسب تر است و آن را 

هر روز به مدت حداقل دو هفته ادامه دهيد. اين كار به شما كمك خواهد كرد 
كه آرام سازی عضات را ياد بگيريد و در مواقع استرس به راحتی از آن استفاده 

كنيد. تمرين و مداومت، فراگيری شما را باال خواهد برد. 
واژه های مثبت را بکار ببرید 

در مواردی كه اس��ترس داريد ممكن اس��ت اف��كار و واژه های منفی در مورد 
خودتان و موقعيتی كه در آن هس��تيد، به ذهن شما خطور كند. مهم اين است 
چيزی كه از ذهن ش��ما می گذرد نبايد بيشتر استرس زا باشد بلكه بايد آرامتان 
كند. افكار مثبت به شما القا می كند كه چگونه با موقعيتی كه در آن هستيد و با 
احساستان كنار آييد. قطعاً برای كنار آمدن با موقعيت های پرتنش، فكر كردن به 
جنبه های مثبت، مفيدتر خواهد بود. جماتی چون می توانم، آرام باش، از قبل 

هم اين اتفاق افتاده چيزی نيست نمونه ای از عبارات مثبت است.

کنترل استرس را به دست بگیرید

مط��رح كردن س��ئوال درباره خودمان، افكار، احس��اس و 
عواطفمان به ما كمك می كند تا خانه ذهنمان را هرازگاهی 
از تاره��ای عنكبوت تعصب های ب��ی دليل و تحجرهای 

كوركورانه بتكانيم، اما اين كار شجاعت می خواهد.... 
وقتی ش��ما همه چيز را م��ی پذيريد بدون هيچ س��ئوال، 
 ش��ك و ابهامی مانند اين می ماند ك��ه درهای خانه تان را 
 بازگذاش��ته ايد تا هر چي��زی وارد آن ش��ود. در حالی كه 
نمی توان به همه چيز اعتم��اد كرد، هر چيزی را پذيرفت 
و نقش عروس��ك خيمه ش��ب بازی را داشت. كسانی كه 
در اين حالت به س��ر می برند ان��گار ميان چند راهی قرار 
گرفته اند كه مدام به اين سو و آن سو می روند و وقتی به 
ساعتشان نگاه می كنند، می بينند ای وای وقتشان تمام شده 
و آنها نمی دانند كجايند، چه می كنند، چه قرار است بكنند 
و به هيچ عنوان نمی دانند اين صندوقچه افكاری كه دارند 
درست چيده شده يا نه؟ در حالی كه می توانيم با پيروی از 
چند راهكار مناسب به فكرها، عقايد و احساسات مان سر 

و سامانی بدهيم.
سئوال بپرس��ید؛ به خصوص سئوال هایی که با 

»چرا« شروع می شود 
از همه بپرس��يد چرا؟ چرا اين فكر را می كنند؟ چرا فكر 

می كنند اين راه درس��ت است؟ چرا فكر می كنند اين كار 
غلط است و مهم تر از همه اين كه از خودتان بپرسيد چرا؟ 
اين سئوال به ش��ما كمك می كند تا بدانيد برای راهی كه 
در پيش گرفته ايد دليل داريد يا با چش��م و گوش بس��ته 
براس��اس عقايدی نادرست به آن تن در داده ايد. وقتی هم 
خودتان و هم ديگران به پرسش »چرا« پاسخ داديد، شروع 
كنيد به موارد استثنا تا ببينيد اين استثناهای جواب شما، كجا 
و چگونه پيدا می شوند. اين كار به شما كمك می كند تا از 
فكرها و جواب های بسته دور شويد و برای هر چيزی يك 
قانون كلی نتراشيد و تبصره هايی هم در ذهن داشته باشيد. 
هيچ وقت درباره جواب شخصی خودتان خودخواه نباشيد 
و اس��تثنا ها را در ذهنتان مرور كنيد تا پنجره های فكرتان 

بسته نشود.
افکار خودخواهانه را شناسایی کنید 

بعض��ی از افراد در حالت كلی هيچ نظر خاصی ندارند، نه 
موافق صرف قضيه ای هس��تند و نه مخالف و بهتر است 
بگوييم نمی دانند مخالف هستند يا موافق. اين افراد در اصل 
ضربه پذير هستند، مورد ظلم قرار می گيرند و هر چيزی را 
می پذيرند، از شخصی ترين موارد مانند نوع پوشش گرفته 
تا كلی ترين مسايل. در مقابل اين افراد هم كسانی هستند 

ك��ه بر مبنای خاصی فكر می كنند و از »همه« می خواهند 
آنها هم به همين شيوه فكر كنند و حتی همان دورنمايی را 
ببينند و تصور كنند كه آنها می بينند و تصور می كنند. آنها 
از شما می خواهند آنها را بدون هيچ »چرايی« بپذيريد، چرا 
 كه با اين روش احساس راحتی و امنيت می كنند، احساس 
می كنند محبوبيت ش��ان بيشتر اس��ت. آنها نمی خواهند 
افكارشان موردبحث و بررسی قرار گيرد و خود سئوال را 
به معنای رد كردن قضيه می دانند نه موشكافی. آنها دنيای 
اطراف و آدم های اطراف را مانند فروشگاه هايی می دانند 
كه آنها می روند تا همان چيزی را كه می خواهند از قفسه 
ش��ان بردارند نه كاالهای جديد و شايد بهتر و به روزتر را. 
همان قدر كه شما بايد متوجه گروه اول باشيد كه هيچ نظری 
ندارند چون می توانند شما را متقاعد كنند كه همه كارها، 
رفتار و احساسات تان درست است بايد متوجه گروه دوم 
هم باشيد كه با تحكم بسيارشان می توانند دريچه فكر كردن 

را به روی شما ببندند.
از خود متشکر نباشید 

برخی آدم ها به خودشان، به خواسته ها و احساسات شان و 
آن چيزهايی كه می خواهند فكر نمی كنند اغلب از مخالفت 
با ديگران می ترس��ند، اغلب می ترسند كه قايق های شان 
غرق شود، رابطه شان از دست برود، جايگاه شان به خطر 
بيفتد برعكس اين افراد كسانی هستند كه در اين راه ممكن 
است نتايج خيلی از تجربياتشان را از دست بدهند، احساس 
ناراحتی، اضطراب و دلهره كنند اما... آنها به اين روش ادامه 
می دهند چون می خواهند اليه درونی خودش��ان را بيشتر 

بشناسند، اليه ای كه بيشتر ما از ديدنش عاجز هستيم.
بازنگری کنید 

 ب��ه ادعاهای ديگران نگاهی دوب��اره بيندازيد؛ هم ادعاها و 
گفته هايی كه تا امروز قبول داش��ته ايد و هم آنهايی كه تا 
ام��روز رد ك��رده ايد. چند تا از اين ادعاه��ا و گفته ها را با 
 دليل رد يا قبول كرده ايد؟ مطالعه كردن، جستجو كردن در 
س��ايت ها، مطرح كردن اين موارد ب��ا افرادی كه در زمينه 
مطرح ش��ده تخصص دارند، می تواند به شما كمك كند. 
تفاوتی نمی كند ش��ما به دنبال ريشه يك اتفاق عاطفی يا 
سياس��ی يا تاريخی و اجتماعی هس��تيد. البته بايد مراقب 
مواردی هم كه در كتاب ها و اينترنت است و در گفته های 
ديگران پيدا می كنيد باشيد چرا كه همه جا احتمال اشتباه و 
برداشت غلط وجود دارد اما حداقل كاری كه شما می كنيد 
اين است كه جای پای افكارتان را محكم می كنيد و دل به 

ادعاهای سبك و بدون پايه نمی بنديد.
 وقتی كه دليلی برای ادعايی پيدا كرديد، به تجزيه و تحليل 
آن شروع كنيد. هم به صورت شخصی، هم در تنهايی هم 
در مقابل كسی كه اين ادعا را مطرح می كند. طرح شك ها 
و ش��بهه ها و حتی سئوال های ساده و بعد مخالفت با آن 
هم روش��ی خاص را می طلبد برای به نتيجه رسيدن، چرا 
كه خيلی از افراد مطرح شدن پرسش در مقابل حرف شان 
را به نوعی رد كردن آن می دانند. چند سئوال زير می تواند 
آغازگر بحث شما باشد بدون اين كه اين حس را در طرف 

مقابلتان به وجود بياورد:

• می دونی بعد از اين كه اين موضوع را مطرح كردی... 
• م��ن خيلی از نكته ای كه به آن اش��اره كردی هيجان زده 

شدم اما...
• خيلی جالبه ولی فكر نمی كنی...

• من خيلی از شنيدن اين خبر بد ناراحت شدم اما فكر نمی 
كنی...

• ببي��ن درباره موضوعی كه گفت��ی من يك چيزهايی پيدا 
كردم...

• حتی اين ش��يوه را در مقاب��ل خودتان و ادعاهايتان به كار 
بگيريد و ببينيد چقدر درست هستند يا نيستند.

متواضع باشید 
 وقتی ش��ما متوجه می شويد فردی به اشتباه چيزی را بيان 
می كند و شما به طور كامل با دليل می توانيد آن را رد كنيد، 
هيجان زده نشويد و حمله نكنيد. اجازه بدهيد او حرفش را 
بزند و شما هم با آرامش و تواضع، جوابش را بدهيد. شايد 
وقتی شما دليل كسی را در جمع رد كنيد آن هم با شيوه ای 
تهاجمی – ديگران شما را تشويق كنند اما اين موضوع زمان 
كمی را به خود اختصاص می دهد و به جای اين كه كسی را 
از اشتباهش آگاه كنيد او را با چنان ضربه ای به روی زمين 
می اندازيد كه فقط ش��ما را يك بی شعور تلقی می كند و 

درصدد رد عقايدتان به هر قيمتی برمی آيد.
از اتاق روشن خودتان بیرون بیایید 

همه ما سعی می كنيم خانه ای امن و روشن برای خودمان 
از چوب، تير، تخته، سنگ و سيمان بسازيم و در درونمان 
از افكار، عقايد و احساس��ات ثابت و پذيرفته شده درباره 
خودمان و ديگران خانه ای بنا می كنيم. اين موضوع خيلی 
 مزيت دارد. ما ش��خصيت ثابتی پيدا می كني��م، افكارمان 
می توانند عميق تر ش��وند، در خانه وجودمان به روی هر 
چيزی باز نيست اما... الزم و ضروری است كه گاهی از اين 
خانه روشن بيرون بياييم و اين جرات را به خودمان بدهيم 
كه جور ديگری همه اينها را ببينيم.افكارمان، احساس��ات 
و روياهايمان را دوباره نگاه كنيم. درس��ت اس��ت، اين كار 
می تواند بس��يار ترسناک باشد، ش��ما را گيج كند و حتی 
احساسات تان را تغيير دهد اما باعث می شود خانه روشن 

درونتان تار عنكبوت نبندد؛ پس جسور باشيد.
از فلج فکری خودتان جلوگیری کنید 

وقتی ش��ما درباره خودت��ان فكر می كنيد، اين كار نش��ان 
دهنده اوج مس��ئوليت پذيری شما درباره افكار، عملكرد و 
 احساسات تان است. آن وقت است كه شما ديگر نمی توانيد 
 مس��ئوليت آنچه خودتان ب��وده ايد را به گ��ردن ديگران و 
قضاوت های شان بيندازيد. درست است كه ممكن است در 
اين راه دچار ترديد، ترس و خستگی از خودتان شويد اما شما 
قدم روی پله ای به نام »خودشناسی« گذاشته ايد كه می تواند 
شما را در برداشتن گام های بعدی و تعيين مسير زندگی بسيار 
كمك كند. شما با آناليز خودتان مشكات تان را خيلی زودتر 
از ديگران پيدا می كنيد. گاهی وقت ها هم مش��كل را پيدا 
می كنيد اما حقيقت اين است كه از حل آن عاجزيد. باز هم 
نترسيد چون به هر حال شما به نقطه ضعف و مشكل خودتان 

آگاهيد آن هم قبل از اين كه كس ديگری بگويد.

آژیر

جامعه

هشدارها را کسی جدی نمی گیرد:
یک سوم ایرانی ها بيمار روانی هستند 

پنجره

لبخند زدن تو به روی برادرانت، برای تو 
صدقه است.

 اعمال ما، هميش��ه رساتر از كلماتند. به 
عنوان مثال تبس��م شما به طرف مقابلتان 
می گوي��د: م��ن دوس��تت دارم، ت��و مرا 
خوشحال می كنی، از ماقاتت خوشحالم. 
تبسم خرجی ندارد، ولی چيزهای بسياری 
می آفريند. لبخند بدون اين كه دهنده اش را 
فقير كند، گيرنده را ثروتمند می كند. تبسم، 
يك لحظه بيشتر پايدار نيست، ولی گاهی 
خاطره اش ت��ا ابد باقی می ماند. هيچ كس 
آن قدر غنی نيس��ت كه نيازی به تبس��م 
نداشته باشد و هيچ كس آن قدر فقير نيست 
كه از عهده بخش��ش يك تبسم برنيايد. 
لبخند، خستگی را برطرف و افراد مأيوس 

را اميدوار می كند.
 لبخند، اشعه آفتاب است برای افسردگان 
و بهتري��ن پادزه��ر طبيعی ب��رای غم و 
ناراحتی اس��ت. با همه اينها، تبسم را نه 
می توان خريد و نه می توان گدائی كرد و 
نه می توان دزديد، زيرا تبس��م يك كاالی 
زمينی نيست، مگر زمانی كه عطا شود. پس 
لبخند را فراموش نكنيد. لبخند بی هزينه 
شما، گرانبهاترين هديه است. در تمام دنيا 
انسان ها وقتی خوشحالند، لبخند می زنند بر 
طبق تحقيقات انسان شناسان، لبخند يكی از 
احساسات جهانی و شاخص احساسات 
انسانی است. توانائی لبخند زدن يكی از 
تفاوت های اصلی فيزيولوژيك بين انسان 
و حيوان اس��ت. توانائی لبخن��د زدن از 
كاركردهای س��طوح عالی مغز است كه 

فقط در نوع انسان و حيوان است. 
توانائی لبخند زدن از كاركردهای سطوح 
عالی مغز اس��ت كه فقط در نوع انس��ان 
مشاهده ش��ده است. در حالی كه انقباض 
عضات صورت برای نشان دادن خشم و 
تنفر در اغلب پستانداران عالی وجود دارد. 
دكتر پل اكمن محقق ارتباطات غيركامی 
می گويد: لبخند يكی از س��اده ترين و در 
عين حال يكی از گيج كننده ترين حاالت 
انسان اس��ت. برای يك لبخند، تنها يك 
ماهيچ��ه صورت م��ورد نياز اس��ت، در 
حالی كه برای نشان دادن اندوه و يا تنفر، 
دس��ت كم بايد دو ماهيچه صورت تان را 
به كار بگيريد، يعنی ب��رای لبخند زدن به 
انرژی ب��ه مراتب كمتری نياز داريد. پس 
كسانی كه پيوسته اخم به چهره دارند، انرژی 

فراوانی را مصرف می كنند تا خصوصيتی 
را در چه��ره خود پديد آورند. تحقيقات 
علمی جديد همگی مؤيد آن ضرب المثل 
قديمی اند ك��ه می گويد: خنده بر هر درد 
بی درم��ان دواس��ت. بر طب��ق تحقيقات 
پزش��كان خنديدن بر تمام اندام های بدن 
تأثير می گذارد، به عنوان مس��كن طبيعی 
عم��ل می كند، فش��ار روان��ی را كاهش 
می دهد، كالری ها را به سرعت می سوزاند 

و سوءهاضمه را بهبود می بخشد. 
در حال حاضر نيز دانشمندان معتقدند كه 
می تواني��م با خنده چاقی را از بين ببريم، 
زيرا خنده به س��رعت سوخت و ساز را 
افزايش می دهد. جريان خون و فرآيندهای 
هاضمه با خنديدن سرعت می يابند و كل 
سيس��تم بدن از حالت ركود و كس��الت 
خارج می ش��ود. جون گومز روان پزشك 
می گويد: خنده در نهايت بهترين شيوه كنار 
آمدن با هيجانات عصبی و موقعيت های 

پراسترس است. 
خنده، اس��ترس را همچون يخی در برابر 
آتش ذوب می كند. لبخند و خنده، رشد 
س��رطان را متوق��ف می كن��د. همچنين 
كس��انی كه بيش��تر می خندن��د، كمتر در 
مع��رض ابتا به س��رطان ق��رار دارند. و 
كس��انی كه در زندگی، خود را از ش��ادی 
دور نگه می دارند، به مراتب بيشتر از مردم 
شاد به سرطان دچار می شوند. گاهی پيش 
می آيد كه تمايلی به لبخند زدن نداريم و 
حالمان چندان خوش نيس��ت؛ در چنين 
صورت��ی می توانيم نكات زي��ر را به كار 
ببنديم و همه بايد به مؤثر بودن آنها اميدوار 
باشيم تا هيچ گاه چهره مان از لبخندی زيبا 
خالی نباشد. اين س��خن مارک تواين را 
فراموش نكنيد ك��ه هيچ چيز غم انگيزتر 
 از دي��دن چهره های ج��وان ولی عبوس

 نيست.
 به خود بقبوالنيد كه لبخند بزنيد و يا پيش 
خ��ود آوازی را زمزمه كنيد. طوری رفتار 
كنيد كه گوئی ش��اد و خوش��حاليد. اين 
امر موجب می ش��ود كه ش��ادی، شما را 
فراموش نكند. اغلب ما درست به همان 
اندازه احساس شادی می كنيم كه تصميم 
گرفته ايم شاد باشيم. هميشه قدردان باشيد 
و به نعماتی كه داريد بينديش��يد. هميشه 
احساس قدرشناسی با طبيعی ترين لبخند 

دنيا همراه می شود. 

باوجود لبخند...

رو می کنم به آینه 

در ستایش خودشناسی و خودکاوی

جانش��ين فرماندهی انتظامی اس��تان اصفهان از كش��ف يك محموله 240 
كيلويی ترياک در بازرس��ی از يك دس��تگاه تريلر حامل بار برنج خارجی 
و دس��تگيری اعضای باند فروش هروئين طی 48 ساعت گذشته خبر داد. 
سرهنگ محس��ن همت نژاد با اعام اين خبر اظهار داشت: در پی چندين 
روز اقدام��ات اطاعاتی و ويژه مأموران پليس مبارزه با موادمخدر اس��تان 
طی 48 ساعت گذشته دو قاچاقچی موادمخدر كه قصد جابه جايی ترياک 
از جنوب به غرب كش��ور را داش��تند مورد شناسايی قرار گرفتند. اين مقام 
مس��ئول عنوان داش��ت: تريلر اين دو قاچاقچی در يكی از حواش��ی شهر 
اصفهان توقيف و طی بازرسی به عمل آمده 33 بسته ترياک به مقدار 240 

كيلو و ۷00 گرم از البه الی بار برنج اين خودرو كشف و ضبط شد.  
وی بيان داش��ت: در اين ارتباط پرونده تش��كيل و هر دو متهم دستگير شد 
و به همراه مواد كش��ف ش��ده جهت س��ير مراحل قانونی به مراجع قضايی 
تحويل داده ش��دند. س��رهنگ همت نژاد در ادامه از دستگيری اعضای يك 
باند فروش هروئين در ش��هر اصفهان خبر داد و گفت: مأموران پليس مبارزه 
با موادمخدر فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان هم طی عملياتی جداگانه سه 
تبعه افغانی را كه به امر توزيع و فروش موادمخدر از نوع هروئين می نمودند 

 شناسايی و دستگير كردند. جانشين فرمانده انتظامی استان اصفهان خاطرنشان 
 كرد: طرح جمع آوری معتادان كارتن خواب و تزريقی هر هفته در س��طوح 
 اس��تان اصفهان اجرا و اين افراد پس از دس��تگيری با هزينه پليس اس��تان به 
 مرك��ز ترک اعتي��اد اجباری منتقل می ش��وند. جانش��ين فرمان��ده انتظامی 

اين كه  بيان  با   اس��تان 
از   بس��ياری 
آسيب های اجتماعی 
ناش��ی از اعتي��اد ب��ه 
ابراز  موادمخدر است 
اميدواری كرد با همت 
مس��ئوالن ت��اش   و 
در عرصه پيش��گيری 
از اعتياد شاهد كاهش 
انحرافات و  جرايم و 
امنيت بيشتر در جامعه 

باشيم. 

مام��وران فرمانده��ي انتظامي شهرس��تان نجف آب��اد س��ارقي را كه اموال 
20ش��هروند را از داخل خودروهاي ش��ان س��رقت كرده بود شناس��ايي و 

دستگير كردند.
 به گزارش پايگاه اطاع رس��اني پليس، س��رهنگ محم��د پرتوي فرمانده 
انتظامي شهرس��تان نجف آباد با اعام اين مطلب اظهار داشت: در پي وقوع 
چند فقره س��رقت داخل خودرو در سطح شهرستان موضوع در دستور كار 

ماموران پليس آگاهي اين فرماندهي قرار گرفت. 
وي افزود: پس از انجام تحقيقات الزم و بكارگيري اقدامات فني و پيچيده 
پليس��ي نهايتا اين س��ارق حرفه ايي در يكي از مناطق شهرستان شناسايي و 

در تعقيب و گريز نه چندان طوالني دستگير شد. 
اين مقام مس��ئول تصريح كرد: متهم كه مهرداد_ف ن��ام دارد در ابتدا منكر 
هرگون��ه بزهي بود اما پس از رويارويي با ادله مس��تند به 20فقره س��رقت 

داخل خودرو اقرار كرد. 
س��رهنگ پرتويي در پايان با بي��ان اين كه تاكنون تمام��ي مالباختگان مورد 
شناس��ايي قرار گرفته اند خاطر نشان كرد: متهم به همراه پرونده جهت سير 

مراحل قانوني تحويل مراجع قضايي شدند. 

جانشین پلیس استان اصفهان خبر داد؛

کشف محموله 240 کيلویی تریاک از البالی بار برنج
دستگيري سارقي با 20شاکي

در نجف آباد

محقق��ان س��امت روان اع��ام كرده 
ان��د 25 ميليون ايران��ی بيماری روانی 
دارن��د. ضم��ن اين كه م��ردم از ترس 
 انگ خوردن ب��رای درمان خود، كاری

نمی كنند. 
محققان می گويند يك سوم از جمعيت 
اي��ران، بيماری روانی دارن��د. به گفته 
يك عضو هيات علمی دانش��گاه علوم 
پزش��كی ته��ران، 35 درص��د از مردم 
ايران، دچار بيماری روانی هستند. اين 
موضوع در نشس��ت تجربيات جهانی 
و نگاه��ی همه جانبه به پيش��گيری از 
ك��ودک آزاری مط��رح ش��د. جايی كه 
مقامات رسمی قوه قضائيه نيز حضور 

داشتند. 
در اين نشس��ت، دكتر دم��اری، عضو 
هيات علمی دانش��گاه علوم پزش��كی 
ته��ران، روند بيماری روان��ی در ميان 
ايرانيان، همچنان رو به افزايش اس��ت. 
اين اس��تاد دانش��گاه توضيح داد: سال 
 21 روان��ی  بيماری ه��ای  ۷9 ش��يوع 
درصد بود در حالی كه اكنون اين رقم 
به  34 و 9 ده��م درصد افزايش يافته 
اس��ت و طبق پيمايش های كشوری و 
 داده های اوليه اين روند رو به افزايش

است. 
وی با انتقاد از سياست های كان كشور 
در زمينه س��امت روانی ش��هروندان، 
كان  سياس��تگذاری های  در  اف��زود: 
كش��ور، بعد اجتماع��ی و معنوی رها 
شده اس��ت. به گفته وی، در رتبه بندی 
نش��اط ملت های جهان، در سال 2006 
رتبه ايران در ميان 1۷0 كشور 96 بود. 
اكن��ون با توج��ه به اين ك��ه در نمودار 
توزيع جمعيت ايران بيش��تر به سمت 
سنين باالی دوره جوانی متمايل است، 
می توان محاسبه كرد در ايران بيش از 
25 ميليون بيمار روانی در كنار همديگر 

و افراد سالم، زندگی می كنند.
بیم��اری ه��ای روانی، اولی��ن عامل 

بیماری در ایران
محقق��ان و چه��ره ه��ای دانش��گاهی 
بارها هش��دار داده اند تهديد سامت 
ايرانی ه��ا، ابتدا ب��ا بيماری های روانی 
انجام می ش��ود. مدير گروه س��امت 
روان دانش��گاه عل��وم پزش��كی تهران 
در اي��ن ب��اره می گويد: بيش��ترين بار 
بيماری ه��ا در اي��ران ب��ه بيماری های 
روانی، حوادث و تصادفات و امراض 

قلبی- عروقی اختصاص دارد. ش��هرام 
خرازی ها، اصل��ی ترين عوامل مربوط 
به ش��يوع بيماری های روانی را متوجه 
بخش دولتی عهده دار س��امت مردم 
م��ی داند: نبود برنامه ای مش��خص در 
اين زمينه از س��وی وزارت بهداشت، 
ضعف نظارت، اجرا نش��دن قوانين و 
ضواب��ط موجود س��ر راه س��اماندهی 

بيماری های روانی در كشور است.
 اين چهره دانش��گاهی همچنين، فرار 
م��ردم از مراجع��ه به مراكز مش��اوره 
روانپزش��كی به علت انگ اين بيماری 
را از جمله داليل افزايش اين مشكات 
م��ی داند. ب��ه گفته خرازی ه��ا: عمده 
برنامه های كشوری در برخی حوزه های 
خاص- و نه همه حوزه های س��امت 
روان��ی و اجتماعی- تعريف ش��ده و 
معطوف ك��ودكان، زنان و س��المندان 
است و به س��امت روان مردان جوان 
و ميانسال و اختاالت جنسی با منشاء 
روان��ی كه تهديدگر زن��ان و مردان در 
گروه های سنی مختلف هستند، تبعات 
روان��ی منفی تج��رد در اي��ن برنامه ها 

توجه چندانی نشده و نمی شود. 
اي��ن عضو هي��ات علمی دانش��گاه با 
انتق��اد از تغيي��رات اخير در س��اختار 
معتق��د  بهداش��ت،  وزارت  س��امت 
اس��ت: وزارت بهداش��ت چندی پيش 
در س��اختار جديد خود، دفتر سامت 
روانی - اجتماعی و اعتياد را به حاشيه 
ران��د و بايد منتظر نتاي��ج دورخيز اين 
وزارتخانه ب��رای ايجاد تحولی تازه در 
عرصه نظام سامت و پرداختن بيش از 
پيش به بهداشت روان آحاد مردم ماند. 
محققان م��ی گويند بيماری های روانی 
يك��ی از عوامل اصلی ب��روز جرايم و 
ناهنجاری ه��ای اجتماعی مانند كودک 
آزاری، خش��ونت های خيابانی، قتل و 

حتی اختافات مالی است.
 ،88 س��ال  در  ش��ود  م��ی   گفت��ه 
اصل��ی ترين عامل ش��كايات مردم از 
همديگر، ضرب و جرح بوده كه نشان 
می دهد آس��تانه تحمل اف��راد به دليل 
 مشكات فراوان زندگی، به شدت پايين 
آمده است. اين مش��كات، هم اكنون 
 س��امت ايراني��ان را ني��ز ب��ه خط��ر 
 انداخت��ه و ام��روز اع��ام می ش��ود 
 بي��ش از ي��ك س��وم ايراني��ان، بيمار 

روانی اند.

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

دفاع از حق چهارمحال و بختياری 
در زمينه آب با نگاه ملی صورت می گيرد 

 استاندار چهارمحال و بختياری گفت: دفاع از حق اين استان در زمينه 
آب با نگاه ملی صورت می گيرد، چرا كه مردم اين استان با انتقال آب 
بين حوضه ای مخالف نيستند، بلكه تنها حقوق خودشان را می خواهند. 
به گزارش ايرنا، علی اصغر عنابستانی در كميته مردمی صيانت از آب و 
خاک اين استان افزود: در زمينه آب، دفاع از حق استان با اولويت حفظ 
حيثيت نظام انجام می شود.  وی با بيان اينكه بنده به عنوان نماينده عالی 
دولت در اس��تان از حقوق آبی مردم كوتاه نخواهم آمد، اظهار داشت: 
مردم چهارمحال و بختياری با نگاه ملی و به دور از جريان های سياسی 
و منطقه ای برای رسيدن به حقوق خود در زمينه آب تاش می كنند.  
عنابستانی با اشاره به تدوين سند استراتژيك آب استان، بيان داشت: با 
استفاده از تمام پتانسيل های و با داشتن يك موضع واحد حقوق آبی 
اس��تان محقق می ش��ود.  وی تصريح كرد: اين سند تا پايان شهريور 
ماه امس��ال با استفاده از اسناد باالدستی و همكاری استادان كشوری و 
استانی تهيه و تدوين می شود.  عنابستانی گفت: در اين سند راهبردی 
افق و چشم انداز نياز آب استان و منافع استان های پايين دست در نظر 
گرفته می ش��ود.  وی افزود: در حال حاضر فضای عمومی كشور در 
زمين��ه آب چهارمحال و بختياری به علت ارائه اطاعات غلط برخی 
افراد مطلوب نيس��ت و نياز به اصاح دارد.  عنابستانی اظهار داشت: 
اين فضای منفی ايجاد شده به حدی است كه مديران ارشد استان های 
شمال غربی كشور فكر می كنند طرح انتقال آب بهشت آباد كه حداقل 
تا20 س��ال آينده تكميل نمی شود، پروژه ای است كه تا سال آينده به 
فات مركزی آبرس��انی می كند و اين مديران چهارمحال و بختياری 
هستند كه جلوی انتقال آب را گرفته اند.  وی با بيان اين كه انتقال آب 
بهشت آباد به فات مركزی تنها برای شرب نيست، تصريح كرد: مردم 
چهارمح��ال و بختياری در حالی با انتقال آب بين حوضه ای مخالف 

نيستند كه خود با كمبود آب شرب دست و پنجه نرم می كنند. 
 نماين��ده مردم اردل، فارس��ان، كيار و كوهرنگ در مجلس ش��ورای 
اس��امی گفت:  مش��ی دول��ت در زمينه آب چهارمح��ال و بختياری 
واقع بينانه و مبنی بر عدالت نيست. نوراله حيدری بيان داشت: به عنوان 
مثال معاون وزير نيرو بعد از نشس��تی كه در زمينه آب در چهارمحال و 
بختياری داش��ت در پايتخت به جای ارائه مشكات اين استان در زمينه 
آب به مقامات كش��وری، به سرعت به دنبال عملياتی كردن پروژه های 
 آبی فات مركزی رفت.  وی اظهار داشت:  درحالی چنين بی مهری هايی

 از سوی مسئوالن وزارت نيرو به مردم چهارمحال و بختياری می شود 
كه مردم اين استان در مورد انتقال آب ملی فكر می كنند. 

 حيدری بيان داشت: مردم اين استان مخالف آب به ديگر نقاط كشور 
نيس��تند تنها نگران تكرار دوباره قصه تلخ خشك شدن چشمه ها با 
روش غلط انتقال آب هس��تند.  وی گفت: مس��ئوالن استان همجوار 
ما درحالی از خشك ش��دن زاينده رود سخن می گويند كه 18 هزار 
هكت��ار برنج زير كش��ت دارند.  حيدری تصريح ك��رد: اين در حالی 
است كه چهارمحال و بختياری سطح زير كشت هفت هزار هكتاری 
برنج را در اس��تان به دو هزار هكتار تقليل داده است. وی بيان داشت: 
همچنين در شبكه تلويزيونی اصفهان در حالی فيلم خشك شدن زاينده 
رود پخش می ش��ود كه در همان ش��بكه از ورود 30 هزار گردشگر 
به شهرک س��ياحتی چادگان در يك روز سخن به ميان می آيد.  وی 
گفت: مردم اس��تان همجوار می گويند م��ردم چهارمحال و بختياری 
آب را ب��ه ارتفاعات چهار هزار و 400 متری برای توس��عه باغات در 
دل صخره ه��ا انتقال داده ان��د در حالی كه كل ارتفاع اين اس��تان از 
 س��طح دريا اين ميزان اس��ت.  حيدری تصريح ك��رد: يعنی اگر مردم 
چهارمحال و بختياری از خليج فارس به قله زردكوه آب بياورند تازه 
به چهار هزار و 400 متر می رسد.  وی تأكيد كرد: اين در حالی است 
كه نمی توان در اين ارتفاعات كش��اورزی كرد و مش��خص است كه 
برخی افراداز استان مجاوربا غرض ورزی از مبحث آب چهارمحال و 

بختياری سخن می گويند.

آبشارآتشگاه باساخت سدخرسان سه، 
همچنان پذیرای گردشگران خواهد بود  

يك مسئول لردگان از توابع چهارمحال و بختياری گفت: آبشار آتشگاه 
يكی از جاذبه های مفرح اين استان و طوالنی ترين آبشار ايران با وجود 

ساخت سد خرسان سه همچنان پذيرای گردشگران خواهد بود. 
يوسف صفايی در گفتگو با ايرنا افزود: اگر چه محدوده مجاور و بخشی 
از س��كوهای اين گردش��گاه زير درياچه س��د می رود،اما گردشگران 
می توانند از طريق قايق از اين جاذبه بديع ديدن نمايند. مسئول روابط 
عمومی فرمانداری لردگان س��اخت س��د را يك پروژه عمرانی و مهم 
دانس��ت و افزود: با وجود احداث اين سد بزرگ، اما جنبه گردشگری 
اين آبشار حفظ خواهد شد. وی گفت: بخشی از محدوده ورودی آبشار 
و دوآبش��ار زيبای آتش��گاه كه هر كدام با20 تا30 متر ارتفاع دارند، به 
عنوان يك جاذبه گردشگری به رونق چهارمحال و بختياری مكانی برای 
سياحت مفرح گردشگران باقی خواهد ماند. اگر چه ساخت سد خرسان 
سه يك طرح مهم اقتصادی است اما نمی توان اهميت گردشگر پذير 
و پرجاذبه آبشار آتشگاه يكی از طوالنی ترين آبشار ايران را كه بخشی 
از محوطه ورودی آن زير درياچه س��د می رود، ناديده گرفت. ساخت 
سدهای خرسان يك، 2 و سه اگرچه پيامدهای اقتصادی در زمينه مهار 
آب ه��ا و تولي��د برق دارد اما در واقع بخش��ی از طبيعت بكر و زيبای 
چهارمحال و بختياری و كهگيلويه و بويراحمد را نيز زير آب خواهد برد. 
به گفته عطااله ابراهيمی مديركل منابع طبيعی و آبخيزداری چهارمحال و 
بختياری با ساخت سد خرسان سه، حدود چهار هزار هكتار از منابع ملی 
اين اس��تان و استان همجوار زيردرياچه سد خرسان سه ناپديد خواهد 
شد. آبشار آتشگاه در 55 كيلومتری شهر لردگان واقع در160كيلومتری 
مركز چهارمحال و بختياری واقع شده و هر ساله پذيرای بيش از يك 

ميليون گردشگر از جنوب و مركز كشور است.

سخنگوی شورای اسالمی شهر اصفهان خواستار شد:
برخورد جدی با مسافربرهای شخصی

از سوی استانداری
 س��خنگوی شورای اسامی شهر اصفهان خواس��تار برخورد جدی با 
مسافربرهای شخصی شد و تأكيد كرد: الزم است استاندار به عنوان رئيس 

شورای تاكسيرانی تمهيدات ويژه ای در اين خصوص بينديشد.
ابوالفضل قربانی با بيان اين مطلب افزود: برخورد با مسافربرهای شخصی 
از چند سال گذشته در دستور كار قرار داشته، اما با وجود حذف تعدادی 
از مسافربرهای شخصی در قالب طرح »ساماندهی مسافربرهای شخصی« 
در چند سال  اخير همچنان پديده مسافركشی با خودروی شخصی ادامه 
دارد. وی افزود: تاكس��ی ها در س��طح شهر اصفهان فعال هستند؛ اما به 
دليل فعاليت های مسافربران شخصی تاكس��يرانان سرگردان می شوند 
و تعداد قابل توجهی از آنها با بيكاری مواجهند. س��خنگوی ش��ورای 
اس��امی شهر اصفهان با اشاره به اين كه فعاليت مسافربرهای شخصی 
به يك معضل اساس��ی برای تاكسيرانان تبديل شده است اذعان داشت: 
برای حل مشكل وجود مسافربران شخصی در سطح خيابان های شهر 
بايستی دستگاه های مربوط وارد شوند. وی تأكيد كرد: الزم است به اين 
معضل به صورت قانونی برخورد شود و تا زمانی كه همه دستگاه ها در 
اين زمينه بسيج نشوند اين مشكل دامنگير رانندگان تاكسی است. وی با 
اشاره به آسيب های اجتماعی كه اين رانندگان قانون گريز در جامعه ايجاد 
می كنند، خاطرنشان كرد: مردم با عدم استفاده از اين خودروها و راهنمايی 

و رانندگی نيز با الزامات قانونی بايد مانع فعاليت اين راننده ها شوند.

برگزاری سومين سمينار تعالی دانش 
نگهداری و تعميرات 

در شرکت فوالد مبارکه
سومين س��مينار تعالی دانش نت با حضور كارشناسان و تكنسين های 
شركت فوالد مباركه در دفتر اصفهان با هدف ارتقای دانش فنی پرسنل در 

حوزه نت با ايجاد بستری جهت انتقال تجربيات آنها برگزار گرديد.
رس��ول ش��فيع زاده رئيس برنامه ريزی تعالی سيس��تم های نت در اين 
خصوص گفت: در سومين سمينار تعالی دانش نت، مقاله تحليل خرابی 
ديسك های واحد گندله س��ازی با استفاده از آناليز مودال و هارمونيك 
توسط كفيل و مقاله استراتژی تعالی نت برای شركت فوالد مباركه توسط 
محمدی و مقاله تحليل طوالنی شدن زمان توقف برنامه ريزی شده پاتيل 
بر شماره6 توسط عباس باقری ارائه گرديد. وی با اشاره به اين كه مقاالت 
ياد شده ضمن ارزيابی در كميته تعالی دانش نت و تصويب در اين كميته 
جهت ارائه در س��طح كارشناسان شركت انتخاب گرديده ادامه داد: اين 
كميته ضمن ارزيابی تحليل های خرابی، مقاالت، تجربيات، پروژه های 
TQ,QCC در حوزه نت، مواردی كه جنبه آموزشی داشته و از شرايط 
الزم جهت ارائه در سطح كارشناسان شركت برخوردارند انتخاب و جهت 
ارائه آنها از طري��ق اداره آموزش هماهنگی می نمايد. ضمن اين كه در 
حاشيه اين سمينار نقطه نظرات شركت كنندگان، درخصوص راهكارهای 
ارتقای بهره وری نيروی انس��انی در حوزه نت جهت ارائه به مديريت 
جمع آوری گرديد. شفيع زاده افزود: با توجه به برنامه ريزی انجام شده 
در پايان اين سمينار، كميته تعالی دانش نت كه متشكل از نمايندگان كليه 
واحدهای توليدی و پشتيبانی می باشد، آمادگی خود را جهت دريافت و 
ارزيابی مقاالت، تجربيات و پروژه های مربوط به نت اعام داشته است.

دادستان عمومي و انقالب استان اصفهان:
اگر خشکسالي وجود دارد 

باید براي همه باشد
 الدن سلطاني

حبيبي در يك نشست خبري گفت: اگر خشكسالي و كمبودي وجود 
دارد بايد براي همه باشد و نبايد بخشي از حق آبه داران مناطق غربي و 
نزديك به منابع آبي زاينده رود از آب كافي و با مصارف دلخواه استفاده 
كنند ولي مناطق شرقي با مشكل مواجه باشند. وي خاطرنشان كرد: اين 
وضعيت بايد براي صنعت استان و استان هاي ديگر كه از آب زاينده رود 
اس��تفاده مي كنند همين طور باشد و اين قابل قبول نيست كه زندگي 
عده اي به علت نبود آب از بين برود. دادستان عمومي و انقاب استان 
با بيان اين كه خشكس��الي امسال بسيار شديدتر شده تصريح كرد: هر 
چند تنها محل درآمد كشاورزان منطقه شرق اصفهان،  كشاورزي است 
اما كاهش شديد ذخيره آب در پشت سد سبب قطع جريان آب براي 
رسيدن به اين منطقه شده است. حبيبي با بيان اين كه مردم و مسئوالن 
بايد از هر راه ممكن صرفه جويي در آب را انجام دهند خاطرنشان كرد: 
با رضايت كشاورزان شرق اصفهان تصميم گيري شد كه آب موردنياز 
كشت بهار امس��ال آنها قطع و به جاي آن كشت پاييزه در اختيارشان 
قرار گيرد. وي گفت: ورود دادستاني به مسأله آب زاينده رود به جهت 
جلوگيري از مسائل بعدي آن بود كه بسيار مؤثر واقع شد و كشاورزان 
با رضايت از دادگستري رفتند. دادستان عمومي و انقاب استان درباره 
كوتاهي مديران قبلي امور آب اصفهان افزود: كوتاهي اين افراد در زمان 
پرآبي براي جلوگيري از پيدايش مشكات فعلي را رد نمي كنم چرا كه 
س��د زاينده رود گنجايش يك ميليارد و 350 ميليون مترمكعب را دارد 
كه در زمان ترسالي گذشته بايد از برداشت هاي بي رويه و غيرمجاز آب 
جلوگيري مي ش��د تا دچار مشكات فعلي نمي شديم. حبيبي گفت: 
اگر در گذش��ته مسائل پيگيري مي ش��د اكنون شاهد قطع جريان آب 
در زاين��ده رود نبوديم. وي در خاتمه در زمينه تغيير مس��ير زاينده رود 
تصريح كرد: از بحث هايي كه در اين زمينه و مانند آن عنوان شده اظهار 
ناخرسندي مي كنم. چگونه مي توان مسير يك رودخانه چندهزارساله 

را تغيير داد.

ش��هردار منطقه دو اصفهان با اش��اره به اين كه ساالنه 
12 ميلي��ارد و 500 ميليون ريال برای حفظ و نگهدای 
درخت��ان بختيار دش��ت هزينه می ش��ود گفت: برای 
رس��يدن هر درخت به رشد مطلوب خود يك ميليون 

تومان هزينه شده است.
به گزارش ايمنا، محمد فيض با اشاره به خشك شدن 
كامل ش��ش هزار اصل��ه درخت از 12 ه��زار درخت 
موجود در منطقه بختيار دشت، گفت: متأسفانه درختان 
منطقه بختياردش��ت كه به منظور جلوگيری و كاهش 
آلودگی های ناشی از پااليش��گاه و ساير آالينده های 
مراك��ز صنعتی در اي��ن منطقه با هزينه های س��نگين 
كاش��ت و نگهداری ش��دند، قربانی س��هل انگاری و 
آلودگی ه��ای صنايع قرار گرفته اند. وی هزينه صرف 
شده برای رسيدن يك درخت به سن مطلوب را بيش 
از يك ميليون تومان دانست و تصريح كرد: هزينه های 
زيادی برای احداث اين فضای سبز هزينه شده است و 

خسارت كنونی وارد شده قابل جبران نيست. 
ش��هردار منطق��ه دو با بيان اين ك��ه در تمام دنيا حفظ 
منابع طبيعی محيط زيست و ارتقا آن جهت بهبود كيفی 
زندگی افراد در اولويت قرار دارد، افزود: در اين راستا 
جهت جلوگيری از پيشرفت اين مسأله زيست محيطی 
هزينه های مضاعف و بس��يار س��نگينی برشهرداری 

منطقه دو تحميل گرديده است. 
وی تصريح كرد: كاهش بارندگی، گرم شدن بی سابقه 
ه��وا و ذرات آالينده ه��ای معلق چندس��الی اس��ت 
ش��هر اصفهان و مح��دوده مذكور از جمل��ه درختان 
بختياردش��ت را تحت الش��عاع قرار داده است. فيض 
با تأكيد بر اين كه ش��هرداری منطقه ساالنه 12 ميليارد 
و 500 ميلي��ون ريال برای حف��ظ و نگهداری درختان 
بختيار دشت هزينه می كند، خاطرنشان كرد: شهرداری 
برای تجهيز و لوله كش��ی قطره ای فضای س��بز 500 
ميليون ريال و برای تأسيسات تانكر و انتقال آب چهار 
ميليارد ريال در سال هزينه می كند. شهردار منطقه دو 
با اشاره به نظرات مختلف و متعدد كارشناسان اعم از 

خاک شناسی، آب، محيط زيست، استادان دانشگاهی و 
هيأت اعزامی از س��ازمان ها و ارگان های مختلف برای 
پيش��گيری از گسترش خشك ش��دن درختان اضافه 
كرد: با توجه به بح��ث آلودگی های معلق در هوا كه 
سطح درختان و برگها را احاطه كرده و همچنين آلوده 
شدن چاه آب فضای س��بز صد هكتاری بختياردشت 
جنب پااليش��گاه اصفهان اين شهرداری جهت آبياری 
فضای سبز موجود اقدام به كرايه تانكر جهت آبرسانی 
و شستش��وی درختان نموده اس��ت كه شبانه روز بين 
45 تا 50 س��رويس با هزينه ای بالغ ب��ر 350 ميليون 
ري��ال در ماه برای عمليات آبرس��انی هزينه می گردد. 
 وی به افزايش نوبت آبياری همچنين تقويت درختان 
بختيار دش��ت با اس��تفاده از كود های كامل اش��اره و 
تصري��ح كرد: ب��ا توجه ب��ه پايين بودن عم��ق آبهای 
زيرزمينی در اين منطقه همچنين آلودگی های موجود 
در آب چاه های بختيار دشت، شهرداری مجبور است تا 

آب مورد نياز را با تانكر به اين منطقه منتقل نمايد. 
فيض با تأكيد بر اين كه جمع آوری سوزنی برگ های 
خشك شده برای جلوگيری از خطر آتش سوزی آغاز 
ش��ده اس��ت، اضافه كرد: در حال حاض��ر 30 كارگر، 
هرس شاخه های خشك و قطع درختان از بين رفته را 
بر عهده دارند همچنين برای انتقال شاخه ها و درختان 
خشك شده نياز به 200 كاميون برآورد شده است. وی 
ادامه داد: به منظ��ور رفع آلودگی احتمالی گرد و غبار 
ناشی از صنعتی بودن منطقه بر روی درختان شستشتوی 
اش��جار به وسيله چهار دستگاه خودرو مخصوص نيز 
در حال انجام اس��ت. وی با اش��اره به در نظر گرفتن 
هزينه 100 ميليون تومانی برای اجرای عمليات باغبانی 
در سال در منطقه بختيار دشت، تأكيد كرد: عمليات به 
زراعی از قبيل اصاح تش��تك، علف زنی، پاكس��ازی 
طوقه درختان و خاک محوطه از مواد نفتی س��طحی و 

آالينده های ديگر نيز در حال انجام است.

مديرعامل س��ازمان مديريت و نظارت بر تاكسيرانی 
ش��هر اصفهان اعام كرد: برای تاكس��ی ها سه رنگ 
در تابلوهايی كه در س��قف نصب می ش��ود در نظر 

گرفته شده است.
ب��ه گزارش ايمن��ا، عليرضا تاجمي��ر رياحی با اعام 
اين خبر گفت: س��ازمان تاكسيرانی در راستای برنامه 
اصفهان 95 به منظور رفاه بيشتر شهروندان برنامه های 

ويژه ای را برای اجرا در نظر گرفته است. 
ير اساس برنامه اصفهان 95برای تاكسی ها سه رنگ 
س��بز، قرمز و زرد در تابلو های كه در س��قف نصب 
می ش��ود در نظر گرفته ش��ده،تا ش��هروندان راحتر 

بتوانند از اين وسيله حمل و نقل استفاده كنند. 
وی با بيان اين كه بر اس��اس برنامه اصفهان 95 برای 

تاكسی ها سه رنگ س��بز، قرمز و زرد در تابلوهايی 
كه در سقف نصب می ش��ود در نظر گرفته شده، تا 
ش��هروندان راحت تر بتوانند از اين وس��يله حمل و 
نقل اس��تفاده كنن��د اضافه كرد: رنگ س��بز به معنای 
اين است كه تاكس��ی آماده مسافرگيری است، رنگ 
قرمز به معنای اين اس��ت كه ظرفيت تاكسی تكميل 
اس��ت و رنگ زرد به معنای اين كه تاكسی خارج از 

سرويس است. 
مدير عامل س��ازمان تاكس��يرانی اصفهان با اشاره به 
ايجاد و توس��عه سيس��تم كنترل نظارت هوشمند در 
ش��هر اظهار داشت: طرح های سيس��تم حمل ونقل 
هوش��مند و اجرای س��امانه های هوش��مند حركت 
به س��وی ش��هر الكترونيك ارتقای س��طح سرويس 

حم��ل ونقل درون ش��هری و افزايش رضايت مندی 
ش��هروندان جم��ع آوری اطاعات و آم��ار دقيق از 
تعداد مس��افران هر محدوده نحوه عملكرد شركت ها 
و تاكس��يران ها و برنامه ريزی برای توزيع مناسب تر 
ن��اوگان و حل مش��كل پول خ��رد و دخالت نكردن 
رانن��ده در ميزان نرخ كرايه و كاه��ش هزينه نيروی 

انسانی و افزايش بهره وری اجرا می شود. 
تاجمي��ر رياحی افزود: كاهش زمان مراجعات راننده 
به س��ازمان و يا ش��ركت، افزايش كنت��رل و نظارت 
و كاه��ش خط��رات احتمالی، كنترل س��اعت كاری 
رانن��دگان و مرخص��ی ها، تعيين بهت��ر و صحيح تر 
 از ن��رخ كراي��ه از ديگر اه��داف اجرای اي��ن برنامه 

است.

معاون اداری مالی ش��هرداری اصفهان با اشاره به اين 
ك��ه فقط پنج درصد از عمليات ف��از اول خيابان باغ 
گلدسته، حد فاصل آمادگاه تا سيدعليخان باقی مانده 
اس��ت اعام كرد: به زودی عمليات اجرايی فاز دوم 
اين طرح حد فاصل س��يدعليخان تا كمال اسماعيل، 

آغاز می شود.
به گزارش اداره ارتباطات رس��انه ای روابط عمومی 
ش��هرداری اصفهان، مرتضی حسام نژاد با اعام اين 
خبر اظهارداش��ت: خيابان چهارباغ عباس��ی تنها يك 
خياب��ان س��اده از نوعی ك��ه گاهی بی توج��ه از آن 
عبورمی كنيم، نيس��ت. خيابان چهارباغ سوای پيشينه 
تاريخ��ی اش، بخش��ی از هويت، فرهن��گ و يادآور 

خاطرات مردم اصفهان است.

وی ب��ا اش��اره ب��ه اين ك��ه چهارباغ عباس��ی بدليل 
همجواری با عناصر منحصر به فردی چون مدرس��ه 
نفي��س چهارباغ ب��ا هنرمعماری فوق الع��اده و پل با 
ش��كوه سی و سه پل با س��اختی كم نظير، از اهميت 
و ش��هرتی جهانی برخوردار اس��ت اذعان داش��ت: 
اي��ن خيابان در فهرس��ت ديدنی تري��ن آثار تاريخی 
جه��ان ق��رار دارد و همواره نظرفرهنگ دوس��تان و 
جهانگ��ردان را به خود جلب نموده، بنابر اين وظيفه 
مديران شهری در برابر اين محور بی نظير و تاريخی 

مضاعف می شود.
مع��اون اداری مال��ی ش��هرداری با تأكيد ب��ر اين كه 
مديريت ش��هری ضمن حفظ اصالت و ريش��ه های 
فرهنگی، نگهداری از آثار ارزش��مند و تاريخی را از 
وظايف خود دانس��ته و تاش دارد تا با راه حل های 
مؤثر از آثار بی بديل ش��هر پاس��داری كند ادامه داد: 
از س��اليان پيش طرح ساخت يك خيابان به موازات 
چهارباغ عباسی مطرح بود اما هيچگاه به طور جدی 
كاری صورت نگرفت بدين ترتيب ش��هرداری بر آن 
ش��د تا برای حفظ اين آثار، س��اخت اين مسير را كه 
می تواند نقش بسيار مهمی در اصاح عبور و مرور 

ايفا كند، به سرعت آغاز نمايد.
وی، اج��رای خيابان زيبای باغ گلدس��ته را به عنوان 
ي��ك خيابان كمكی كه در م��وازات خيابان چهارباغ 
عباسی است را از جنبه های مختلف بسيار تأثيرگذار 

برش��مرد و تصريح كرد: احداث خيابان باغ گلدسته، 
يكی از خيابان های مصوب طرح تفصيلی شهر است 
و بهره برداری از اين طرح ضمن كاهش حجم تردد 
خودروها در محور ميدان امام حس��ين )ع(،  خيابان 
چهارباغ و مي��دان انقاب، زمينه س��از حركت مهم 
زيس��ت محيطی و موجب اس��تواری آث��ار بی بديل 

تاريخی و فرهنگی شهر اصفهان خواهد شد.
حس��ام نژاد با بيان اين كه طول خيابان باغ گلدس��ته 
۷00 متر و در دو فاز س��اخته می ش��ود اضافه كرد: 
تاكن��ون 95 درصد از عمليات ف��از اول اين خيابان، 
ح��د فاصل آمادگاه تا س��يدعليخان به طول 222 متر 
به اتمام رس��يده، اين ف��از دارای دو طبقه پاركينگ با 

ظرفيت بيش از 550 دستگاه خودرو است.
وی اعتب��ار اختصاص يافته برای اجرای اين طرح را 
بالغ بر 80 ميلي��ارد تومان اعام و بيان كرد: فاز دوم 
اين طرح حد فاصل س��يدعليخان تا كمال اسماعيل، 
مناقصه آن انجام و پيمانكار آن نيز مش��خص شده و 
به زودی عمليات آن آغاز خواهد ش��د. معاون اداری 
مالی ش��هرداری اصفهان در پايان اظه��ار اميدواری 
ك��رد: در آينده با اس��تفاده از خيابان باغ گلدس��ته و 
جلوگي��ری از تردد وس��ايط نقليه و پياده راه ش��دن 
خيابان چهارب��اغ، می توان موجب��ات ارتقاء كيفيت 
فضای شهری و همچنين شور و سر زندگی در شهر 

را فراهم آورد.

شهردار منطقه 2 اصفهان:

خشک شدن درختان بختیاردشت 6 میلیارد تومان 
خسارت در بر داشت 

مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر اصفهان :
تاکسی های شهر سه رنگ می شوند 

فقط 5 درصد از عمليات فاز اول خيابان باغ گلدسته باقی مانده است

هشت روستا در چهارمحال و بختیاری 
به زودی به شبکه گاز خواهند پیوست 
 مديرعامل ش��ركت گاز چهار محال و بختياری از بهره مندی هش��ت 
روس��تای اين استان در شهريور ماه امس��ال و همزمان با هفته دولت از 

نعمت گاز خبر داد.
اسماعيل هيبتيان در عمليات گازرسانی به روستاهای دره بيدينه، ويس 
آباد، شريف آباد، قلعه اقبال، قلعه حاج جهانقلی خان، نصير آباد، حاجی 
آباد و اميد آباد از توابع شهرس��تان فارسان به مرحله بهره برداری رسيده 
اس��ت. وی اعتبار هزينه ش��ده برای گاز رسانی به اين روستاها را هفت 
ميلي��ارد ريال عنوان كرد و اظهار داش��ت: با اج��رای 14هزار و188 متر 
شبكه، سه هزار و 600 متر خط تغذيه و نصب 180 انشعاب حدود 250 
خانوار روس��تايی از نعمت گاز بهره مند خواهند ش��د. هيبتيان در ادامه 
افزود: عمليات گازرسانی به اين روستاها يكی از 13 طرح بزرگ آماده 

بهره برداری شركت گاز استان در هفته دولت سال جاری است.

س��يد جمال الدين صمصام ش��ريعت در گفتگ��و با ايرنا 
افزود: دبيرس��تان س��عدی جزء آثار تاريخی از اين شهر 
اس��ت و حف��ظ می ش��ود. وی اضافه ك��رد: كل محوطه 
اط��راف دبيرس��تان س��عدی در اختي��ار ش��هرداری قرار 
می گيرد و ش��هرداری نس��بت ب��ه خريد و آزادس��ازی 
كليه س��اخت و س��ازها ش��امل س��اختمان نيرو انتظامی 
)كانت��ری(، س��اختمان دبس��تان نمون��ه )ك��ه س��ال ها 
تعطي��ل اس��ت( و س��اختمان مركز اصناف و نس��بت به 
 اجرای طرح مصوب ش��ده توس��ط ميراث فرهنگی اقدام 

می نمايند. 
صمصام شريعت با بيان اين كه كليه فضاهای طراحی شده 
به اس��تثنای س��اختمان كتابخانه در اختيار شهرداری قرار 

می گيرد، افزود: شهرداری اصفهان در اسرع وقت مطابق 
نقشه های ميراث فرهنگی نسبت به ساخت كاربری های 

مورد نياز در طرح اقدام می نمايد. 
وی ب��ا بيان اين كه نظارت كار ب��ر عهده اداره كل ميراث 
فرهنگ��ی اس��ت، ادام��ه داد: اين س��اخت و س��ازها در 
جهت اجرای بخش��ی از دولت خانه صفوی می باش��د. 
مع��اون امور عمرانی اس��تانداری اصفه��ان تصريح كرد: 
ش��هرداری اصفهان متعهد ش��د كه عمليات آزاد س��ازی 
و س��اخت ساز آن را تا پايان ش��هريورماه سال 1392 به 
پاي��ان برس��اند و در غير اين صورت زمين و س��اخت و 
 سازهای ساخته نش��ده به ميراث فرهنگی عودت خواهد

شد.

معاون استاندار اصفهان:
ساختمان دبیرستان سعدی حفظ و نگهداری می شود 

عمیق کردن چاه های قدیمی خطرآفرین است 

فرمانده عمليات منطقه جنوب آتش نشانی اصفهان هشدار 
داد: عمي��ق ك��ردن چاه های قديم��ی در خانه ها و مزارع 

حادثه آفرين و بسيار خطرناک است. 
حس��ين حس��ين زاده در گفتگ��وی اختصاص��ی ب��ا ايرنا 
اظه��ار داش��ت: به دليل پايي��ن رفتن س��طح آب های زير 
زمينی اس��تان در نتيجه خش��كی زاين��ده رود، عده زيادی 
در مناط��ق مس��كونی و كش��اورزی اقدام ب��ه حفر چاه و 
 ي��ا عميق تر ك��ردن چاه های قديم��ی خانه ها ي��ا مزارع 

كرده اند. 
وی افزود: در بعضی مناطق مس��كونی و كشاورزی وقتی 
از پنج متر يا بيش��تر حفاری ش��ود اليه ه��ای زير زمينی 
تغيير كرده و از حالت خاک فش��رده خارج می شوند. وی 
گفت: مقنی های س��نتی از وضعي��ت زير زمينی چاه های 

 قديم��ی اطاع درس��تی ندارند و اص��ول ايمنی را رعايت 
 نمی كنند در نتيجه حفاری در اين شرايط بسيار خطرآفرين 

است. 
ب��ه گفت��ه وی، اولي��ن حادثه منطقه مس��كونی در س��ال 
ج��اری در خان��ه مس��كونی در خياب��ان نظ��ر رخ داد كه 
در نتيج��ه عميق ت��ر ك��ردن چ��اه قديمی به دليل ش��نی 
 ب��ودن اليه ه��ای زير زمين��ی، مقنی در زير خ��اک گرفتار 

شد. 
حس��ين زاده افزود: اين حادثه عملي��ات نجات پيچيده و 
س��خت 24ساعته ای به دنبال داشت و در نهايت با وجود 
ت��اش مأموران آتش نش��انی و افزايش دهن��ه و قطر چاه 
 كارگ��ر افغانی بر اث��ر خفگی جان خود را از دس��ت داده 

بود. 
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دستيابيبهركوردتوليدماهيانهدرواحد
اسيدشوييشركتفوالدمباركه

افزايشقيمتخودروموجبرشدسهام
گروهخودروييشد

مدير عامل شركت ملي پخش:
وارداتبنزينبرايافزايشاكتانتوليد

داخلمتوقفشد

تأسیس
5/527 شماره: 1929/ث90/103 آگهی 
تأسیس شرکت مهندسی سها سنجش 
سپاهان س��هامی خاص شرکت فوق 
در تاریخ 1390/5/13 تحت ش��ماره 
44876 و شناسه ملی 10260627990 
در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 
1390/5/13 از لحاظ امضاء ذیل دفاتر 
تکمیل گردیده و خالصه اظهارنامه آن 
به ش��رح زیر جهت اط��الع عموم در 
روزنامه های رس��می و کثیراالنتشار 

زاینده رود آگهی می شود. 
1- موضوع شرکت: انجام کلیه فعالیت 
ه��ای بازرگانی از قبیل ص��ادرات و 
واردات- خری��د و ف��روش- تولید- 
تهیه و توزیع کاالهای مجاز بازرگانی- 
اخذ تسهیالت از بانک های دولتی و 
خصوصی صرفا جهت تحقق اهداف 
ش��رکت- انجام کلیه ام��ور مربوط به 
ترخی��ص کاال از گمرکات کش��ور- 
اخ��ذ و اعطای نمایندگی از ش��رکت 
های دولتی و خصوصی- انجام امور 
خدماتی از قبی��ل طراحی- نظارت و 
اجرا در زمینه امور ساختمانی- صنعتی 
سیس��تم ه��ای حفاظت��ی و امنیتی- 
سرویس و نگهداری کلیه پروژه های 
صنعتی و ساختمانی و هرگونه اموری 
که به نحوی با موضوع شرکت مرتبط 
باشد. برگزاری سمینارهای علمی 2- 
مدت ش��رکت: از تاریخ ثبت به مدت 
نامحدود 3- مرکز اصلی شرکت: 3-1- 
اس��تان اصفهان- شهر اصفهان خیابان 
هشت بهشت غربی- ساختمان سارا- 
تلفن 03112655562،  طبقه س��وم- 
4- سرمایه شرکت: مبلغ 1/000/000 

ریال منقس��م به یکصد سهم 10/000 
ریالی که تعداد یکصد سهم با نام می 
باش��د که مبلغ 350/000 ریال توسط 
موسس��ین طی گواهی بانکی شماره 
607 مورخ 1390/5/2 نزد بانک ملی 
ش��عبه چهارراه نظ��ر 3111 پرداخت 
گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد 
صاحبان س��هام می باش��د. 5- اولین 
مدیران ش��رکت: 1-5- آق��ای روح 
االمین ساغرجان به سمت رئیس هیئت 
مدیره 2-5- آقای حبیب اله کمال به 
س��مت نایب رئی��س هیئ��ت مدیره 
3-5- خانم ریحانه یزدانی به س��مت 
عضو هیئت مدی��ره 4-5- آقای روح 
االمین ساغرجان به سمت مدیرعامل 
به مدت 2 س��ال انتخ��اب گردیدند. 
6- دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و 
اسناد مالی تعهدات شرکت با امضای 
رئی��س هیئ��ت مدی��ره و مدیرعامل 
)آق��ای روح االمین س��اغرجان( و با 
مهر ش��رکت معتبر است ضمنا اوراق 
عادی و اداری با امضای رئیس هیئت 
مدیره و مدیرعامل )آقای روح االمین 
س��اغرجان( و با مهر ش��رکت معتبر 
می باش��د. 7- اختی��ارات مدیرعامل: 
مدیرعام��ل مجری مصوب��ات هیئت 
مدیره می باش��د. 8- بازرس اصلی و 
علی البدل: 1-8- آقای محمدحسین 
عن��وان  ب��ه  آذرخواران��ی   قاس��می 
بازرس اصل��ی 2-8- آقای بهاءالدین 
 صب��اغ هرن��دی ب��ه عنوان ب��ازرس 

علی البدل. 
م الف/ 7045/2

آذری- رئیس اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجاری اصفهان

به گزارش گروه اقتصاد بین الملل فارس رویترز طي گزارش��ي نوش��ت قیمت طال در بازارهاي جهاني پس از این 
که موسسه رتبه بندي استاندارد براي نخستین بار رتبه اعتباري آمریکا را کاهش داد از مرز 1700 دالر گذشت و در 

باالترین رقم به 1784 دالر رسید.
هم اکنون هر اونس طال در بازارهاي جهان به 1745 دالر رسیده است که نسبت به رکورد 1784 دالري حدود 40 

دالر کمتر است.
بر اساس این گزارش قیمت طال در سال جاري 30 درصد و در دهه اخیر حدود 400 درصد رشد داشته است و این 

سئوال به ذهن خطور مي کند که چه زماني این تب تقاضا براي خرید و افزایش قیمت فروکش خواهد کرد.
 در روزه��اي اخی��ر تب خرید طال با س��قوط بازاهاي مالي ب��ه علت بحران بدهي آمریکا و اروپ��ا به طور کامل باال 

گرفته است. 
فرانک تروتر رئیس اوربانک در فلوریدا که حدود 500 میلیون قطعه طال را در بانک براي مش��تریان خود نگهداري 
مي کند، گفت: کساني که حتي در شش ماه گذشته در مورد طال صحبت نمي کردند، اکنون به شدت به طال عالقه مند 
شده اند. بر اساس آمار کمیسیون مبادله کاالهاي آمریکا، طي ماه گذشته، خرید طال در این کشور بیش از 18 میلیون 

اونس افزایش یافته است درحالي که خرید طال تا ماه جوالي برابر با 8/4 میلیون اونس بوده است.
در عم��ق بح��ران مالي س��ال 2008، قیمت ط��ال 20 درصد کاهش یافت و ب��ازار فلزهاي گران بها ب��ه علت تمایل 
س��رمایه گذاران به دالر به عنوان یک منبع امن آس��یب دید. اما در س��ایه بحران بدهي ها در س��ال جاري ارزش دالر 

کاهش و ارزش طال افزایش یافته است.
جفري س��یکا یک مش��اور مالي معتقد اس��ت که هنوز براي س��ود بردن از تب طال دیر نیست؛ وي 20 تا 25 درصد 

افزایش را براي قیمت این فلز گرانبها در سال جاري پیش بیني مي کند.
این کارش��ناس مالي افزود: آنچه ما ش��اهد آن هستیم تکه اي از کوه یخ رکود است. ارزش طال به علت ناتواني بانک 

مرکزي آمریکا در حل بحران بدهي هاي ملي این کشور افزایش یافته است.
به نظر یک کارشناس اوراق بهادار، اصول سرمایه گذاري در طال تغییر نکرده تنها چیزي که تغییر کرده این است که 

میزان سرمایه گذاري بیشتر شده است.
وي افزود: از زماني که در س��ال 1980 قیمت طال رکود 873 دالر را ثبت کرد، ارزش این فلز گران بها تا این س��طح 
افزایش نیافته اس��ت.  موسسه جي پي مورگان نیز پیش بیني کرده است قیمت معامالت لحظه اي طال در سال جاري 

افزایش خواهد یافت و قیمت 2500 دالر به ازاي هر اونس دور از ذهن نیست.
اما برخي کارشناسان اقتصادي در مورد سرمایه گذاري در بازار طال تردید دارند. پت دورسي یکي از این کارشناسان 

است که معتقد است، سرمایه گذاري در بازار طال هیچ درآمد و منفعتي ندارد.
دیگر کارشناسان اقتصادي، بي ثباتي قیمت این فلز گران بها و قرار داشتن قیمت طال تحت تاثیر قیمت نفت را عاملي 
منفي براي س��رمایه گذاري در بازار طال مي دانند. به عقیده این افراد قیمت طال به همان س��رعتي که افزایش یافته 

است مي تواند کاهش یابد و در نتیجه طال نمي تواند منبع مطمئني براي سرمایه گذاري باشد.

س��یدحبیب ا... می��ري رئیس خطوط 
اسیدش��ویي ش��رکت فوالد مبارکه از 
کس��ب رکورد تولید ماهیانه در واحد 
اسیدش��ویي )2( خب��ر داد و گفت: با 
ت��الش کارکنان، این واح��د در تیرماه 
امس��ال با تولید 80 ه��زار و 923 تن 
محصوالت اسیدش��ویي ش��ده رکورد 

جدیدي را به ثبت رساند. 
وي رک��ورد قبل��ي این واح��د را 78 
ه��زار و 640 تن و مرب��وط به خرداد 

ماه سال جاري خواند و افزود: رکورد 
جدید این واحد س��ه درصد رش��د را 
نش��ان مي دهد.  ایشان در پایان از کلیه 
کارکنان س��خت کوش ای��ن واحد و 
دیگ��ر واحدهاي س��رویس دهنده که 
در به ثمر رس��یدن ای��ن رکورد نقش 
داش��ته اند تش��کر و قدردان��ي نم��ود 
و اظه��ار امی��دواري ک��رد ای��ن روند 
 روبه رش��د تولید همچنان در ماه هاي 

پیش رو استمرار یابد.

انتش��ار اخبار افزای��ش قیمت خودرو 
توسط شرکت هاي تولید کننده موجب 
رشد سهام گروه خودرویي در بورس 
 ش��د اما یک نماین��ده از این موضوع

بي اطالعي کرد.
به گزارش ف��ارس، رئیس کل گمرك 
در حال��ي از کاه��ش 34/5 درصدي 
واردات خودرو در چهار ماه نخس��ت 
سال خبر داده که شایعه افزایش قیمت 
خودرو و آزاد س��ازي ای��ن محصول 
باعث اقبال گس��ترده س��رمایه گذاران 
 ب��ه ش��رکت ه��اي برتر ای��ن صنعت 

شد. 
در ای��ن ارتباط پیگی��ري ها از مجلس 
حکای��ت از آن دارد. تاکن��ون چنی��ن 
مس��أله به اط��الع نمایندگان نرس��یده 
است، به طوري که حمیدرضا فوالدگر 
نماین��ده اصفه��ان از چنی��ن احتمالي 

اب��راز بي اطالعي کرد، اما به گفته یک 
مق��ام مس��ئول در پي افزای��ش قیمت 
 ح��دود 14 درصدي فوالد و س��یمان، 
شرکت هاي خودرویي هم چند وقت 
پیش درخواست افزایش نرخ فروش را 
به سازمان حمایت از مصرف کنندگان 
صنای��ع  وزارت  و  تولیدکنن��دگان   و 
 ارائ��ه کرده ان��د که در حال بررس��ي
ب��راي  احتمال��ي  چنی��ن  و   اس��ت 
وج��ود  خ��ودرو  قیم��ت   افزای��ش 

دارد. 
به هر حال با انتش��ار چنین شایعه اي، 
بالفاصله سهام شرکت هاي خودرویي 
مانند سایپا، ایران خودرو، گروه بهمن 
 و زامی��اد ضم��ن افزای��ش قیمت هر
س��هم با صف خرید یک��ي دو میلیون 
تا بی��ش از 13 میلیون س��همي مواجه 

شده اند.

 مدی��ر عام��ل ش��رکت مل��ي پخ��ش
فرآورده هاي نفت��ي از توقف واردات 
بنزی��ن به منظور افزای��ش اکتان بنزین 
تولید داخ��ل خبر داد و گفت: به طور 
کلي واردات بنزین متوقف شده و براي 
افزایش اکتان از واحدهاي پتروشیمي 

کمک مي گیریم.
 جلی��ل س��االري در گفتگو ب��ا فارس 
از توق��ف واردات بنزی��ن ب��ه منظور 
گف��ت:  و  خب��رداد  اکت��ان   افزای��ش 
به ط��ور کل��ي واردات بنزني متوقف 
از  اکت��ان  افزای��ش  ب��راي  و   ش��ده 
 واحد هاي پتروشیمي کمک گرفتیم و 
دیگ��ر بنزین به این منظ��ور وارد نمي 

کنیم.
مدیر عامل شرکت ملي پخش فرآورده 
هاي نفتي با اش��اره به میزان صادرات 

بنزی��ن و فرآورده هاي نفت��ي تصریح 
ک��رد: ص��ادرات ف��رآوده ه��اي نفتي 
و بنزی��ن بن��ا به درخواس��ت متقاضي 
صورت مي گیرد. به طور کلي مي توان 
گفت حدود 500 هزار تن بنزین پایه و 
 18 هزار تن نی��ز بنزین در مدت اخیر 
صادر شده اس��ت و این آمار متفاوت 

است.
س��االري در ادامه با اش��اره ب��ه میزان 
مص��رف بنزین گفت: مص��رف بنزین 
در م��اه رمض��ان کاه��ش پی��دا کرده 
اس��ت و بین 58 ت��ا 60 میلی��ون لیتر 
در روز نوس��ان دارد ک��ه از این میزان 
 ح��دود 10 میلیون لیتر بنزی��ن آزاد با 
ن��رخ 700 توم��ان و n, میلی��ون لیتر 
 بنزی��ن س��وپر ب��ا ن��رخ 800 توم��ان 

مصرف مي شود.

عضو هیات علمی رش��ته اقتصاد  دانش��گاه اصفهان گفت: 
اگر بخواهیم به تعدیل نرخ ارز در سطح کالن بپردازیم باید 

مولفه های بسیاری را در نظر گرفت.
خانم نصرالهی در سومین جلسه کمیسیون صنعت و معدن 
ات��اق بازرگانی اصفهان در محل تاالر هیات نمایندگان اتاق 
تصریح کرد: وقتی نرخ ارز در کشور تغییر می کند قیمت های 
نسبی نیز تغییر می کند و در اقتصاد این قیمت های نسبی است 
که مسیر را مشخص می کند. اگر نرخ ارز در اثر صعود، افزایش 
 تقاضا پیدا  کند معنای آن این اس��ت ک��ه برخی از کاالهایی
 که تا دیروز در کش��ور صرفه اقتصادی نداشته امروز مقرون 
 به صرفه اس��ت و ارزش��مند تر ش��ده و در عک��س آن نیز 

صادق است. 
 وی توضیح داد: در بیش��تر کش��ورها نرخ ارز توسط دولت 
مش��خص می شود و نوسان داشتن نرخ ارز برای یک کشور 
مزیت نخواهد بود و   وقتی نرخ ارز تغییر می کند نحوه تاثیر 

تغییر بر کاال متفاوت خواهد بود. 
وی افزود: بیشتر کشورها به نرخ ارز شناور تن در نمی دهند 

زیرا وقایع سیاسی و اقتصادی بر این بازار تاثیر می گذارد.
این اس��تاد دانش��گاه در ادامه گفت: زمانی که نرخ ارز تغییر 
می کند نسبت بهای کاالی وارداتی به پول ملی تغییر می کند 
زیرا وقتی ن��رخ ارز به اندازه یک درصد افزایش پیدا کرد به 
میزان پنج درصد در قیمت کاالی وارداتی تاثیر می گذارد و اگر 
کاالیی که وارد می شود لوکس باشد در زمان افزایش قیمت 

ارز با بی رغبتی از سوی مصرف کننده روبرو می شود. 

 وی تصریح کرد: متاسفانه به لحاظ ساختار اقتصادی موجود 
 ب��ه ش��دت ب��ه واردات نیازمندیم و کش��ش واردات کمتر
 از یک اس��ت بنابراین  تغییر ن��رخ باعث افزایش نرخ تورم 
می شود و به تنهایی نمی تواند باعث تقویت تولید داخلی شود 
بنابراین تولید کنندگان باید به دنبال کاهش هزینه تمام شده 

بروند. 
 مصطفی رناسی رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی 
اصفهان در این جلسه گفت: در ابتدای انقالب  صنعت و تولید  
مشمول یارانه و حمایت های دولتی قرار می گرفت به وِیژه در 
دوران جنگ با حمایت دولت واحدهای تولیدی و صنعتی 

بزرگ و کوچکی در کشور به وجود آمد. 
 وی اظهار داش��ت: پس از جنگ با یکس��ان سازی نرخ ارز 
س��همیه ارزی کارخانه جات برداشته شد و یارانه ها از قبیل 
زمین، امکانات و غیره یکی پس از دیگری حذف  و یارانه های 
انرژی آخرین بخش از یارانه های دولتی به بخش تولید بود که 

سال گذشته برداشته شد. 
 وی تصریح  کرد: با برداشتن یارانه انرژی رقابت تنگاتنگی 

بین تولید کنندگان داخلی با خارجی به وجود آمده است. 
   وی تشریح کرد: زمانی که یارانه های دولتی مشمول صنعت 
و تولید بود فاصله )گپ ( 30 تا 40 درصدی که مابین تولید 
کننده داخلی با خارجی بود، اش��تباهات مدیریت بنگاه ها را 
می پوشاند ولی با برداشتن یارانه انرژی این فاصله به حداقل 

رسیده است.
 وی افزایش بهره وری واحدهای تولیدی و افزایش راندمان 

کاری و اس��تفاده از تکنولوژی ه��ای با انرژی کمتر را وظیفه 
بنگاه های اقتصادی در ش��رایط امروز دانس��ت و گفت: در 
بخش دولتی  سیاس��ت های تسهیالت بانکی باعث شده که 
بدهی معوق بانک ها افزایش یابد.  وی اجرای قوانین مجلس 

ش��ورای اسالمی توس��ط  دولت را خواستار شد و گفت: از 
 مسئوالن دولتی خواستار اجرای قوانین موجود مربوط به تولید
می باشیم زیرا با همین قوانین می توان بخش اعظم  مسایل 

صنعت کشور را حل کرد. 

مرکز پژوهش، س��نجش و اس��ناد معاونت ارتباطات و اطالع رس��اني دفتر 
رئیس جمهور با اعالم گزارش��ي از نتایج پیماش هاي اجتماعي انجام شده 
در دول��ت، درباره اجرایي ش��دن ح��ذف چهار صفر از واح��د پول ملي 
کش��ور، از کاهش نگراني هاي مردم، ش��فافیت ط��رح در افکار عمومي و 
اعتماد دوباره به سیاس��ت هاي کالن اقتصادي دول��ت خبر داد.به گزارش 
ایرن��ا، در ماه هاي اخیر پس از ای��ن که دولتمردان از تصمیم هیات وزیران 
ب��راي حذف چهار صفر از پول مل��ي خبر دادند، گمانه زني ها در ارتباط با 
آثار مثبت و س��وء این اقدام آغاز ش��د. اگرچه هن��وز حذف صفر از پول 
ملي وارد فاز اجرایي نش��ده و مس��ئوالن تنها به نظرخواهي و نظرس��نجي 
پیرام��ون این اق��دام و دریافت پیش��نهادهایي درباره ن��ام واحد پول ملي 
بس��نده کرده اند، اما برخي معتقد هس��تند که اجراي این پروژه مزیت ها و 
ضررهایي دارد که با دفع ضررها، مي توان با اجراي این پروژه، اقتصاد ملي 
را متحول کرد.پیمایش ه��اي اجتماعي دولت حاکي از کاهش نگراني هاي 
م��ردم و ش��فافیت هر چه بیش��تر طرح ح��ذف چهار صف��ر از پول ملي 
در اف��کار عمومي اس��ت. این مرک��ز در پي این پیمایش ه��ا دریافت که 
بی��ش از 70 درص��د مردم موافق نظ��ر دولت مبني بر ح��ذف چهار صفر 
از واح��د پ��ول ملي بودند؛ که از این بین 32 درصد معتقد هس��تند حذف 
چهارصف��ر موجب رونق اقتصادي ش��ده و 27 درصد آن را موجب رکود 

 اقتص��ادي در کش��ور مي دانن��د. در این نظر س��نجي بی��ش از 60 درصد
  از افراد ش��رکت کننده در این نظرس��نجي این طرح را کارشناس��ي ش��ده 
دانس��ته و 21 درص��د معتقدند ح��ذف چهارصفر، ق��درت خرید مردم را 
افزایش خواهد داد.همچنین در این نظرس��نجي 34 درصد معتقدند حذف 
صفره��ا از پول ملي، ارزش پول را افزایش خواهد داد و 67 درصد معتقد 
بودند اجرایي ش��دن آن ضربه اي بر جریان مبادالت اقتصادي و درآمدهاي 
آن وارد نخواهد کرد. در نهایت در حدود 50 درصد از مردم موافق اجراي 

این طرح در کشور هستند و آن را به صالح اقتصاد کشور مي دانند.
در حال حاضر ارزش واحد پول ملي ایران در رده هاي آخر جدول ارز هاي 
جهاني است به گونه اي که یک واحد از پول ملي ایران )ریال(، تقریبًا یک 
یازدهم هزارم دالر )که مبناي عرفي مقایس��ه ارزهاس��ت( ارزش دارد. به 
عبارت دیگر، یک واحد دالر با 11 هزار واحد ریال برابر است که از نظر 

حیثیتي در جهان، به هیچوجه زیبنده ایران نیست.
شایان ذکر است، با حذف صفرها، یک ریال، ارزشي برابر یک دالر خواهد 
داش��ت که از نظر شکلي و ظاهري، آبروي پول ملي حفظ مي شود. حذف 
صفرهاي پول ملي باعث مي ش��ود که ارزش واحد پول ملي کشورمان باال 
ب��رود و این مهم ترین مزیتي اس��ت که مي ت��وان در ارتباط با حذف چهار 

صفر از پول ملي مطرح کرد.

اعتمادمردمبهسياستهاي
كالناقتصاديدولت

خبر

اقتصاد امروز
عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان:

تغییر نرخ ارز به تنهایی نمی تواند مساله صادرکنندگان را حل نماید

مديركل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان اصفهان؛
هيچگونهموادافزودنیخطرناكیدرشيراصفهانوجودندارد

مديرعامل تعاونی فرآورده های لبنی استان اصفهان خبر داد:
پرداخت2۰۰ميلياردتومانبدهييارانهشيرتا25مردادماه

مدیرکل اس��تاندارد و تحقیقات صنعتی استان اصفهان، 
به طور کلی وجود هرگونه ماده خطرناك و سمی را در 

شیر پاستوریزه محصول اصفهان را تکذیب کرد.
اصغر صالح زاده با اشاره به این که به تازگی در بعضی 
از س��ایت ها، خبری مبنی بر اس��تفاده از مواد افزودنی 
خطرناك در گاوداری ها برای ماندگاری ش��یر اصفهان، 
اظهار داشت: هیچ گونه مواد افزودنی خطرناکی در شیر 

اصفهان وجود ندارد.
وی در خص��وص اطالع اداره کل اس��تاندارد اس��تان 
اصفهان در س��ال گذش��ته از این موضوع، منتشر شده، 
افزود: در پی نظارت های مس��تمر بازرس��ان اداره کل 
اس��تاندارد بر تمام کاالها و خدمات مش��مول نظارت 
اجباری در اس��تان، سال گذش��ته در یک مقطع خاص 
بی��ش از 200 مورد نمونه ش��یر خام اخذ ش��ده از دام 
داری ها و گاوداری های س��طح اس��تان، تنها یک مورد 
آلودگ��ی آن ه��م در مراحل اولیه یعن��ی پیش از انجام 
پاستوریزاسیون و سایر اعمال و نظارت های بهداشتی، 

مشاهده شد.
مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان اصفهان به 
طور کلی وجود هرگونه ماده خطرناك و س��می را در 
شیر پاس��توریزه محصول اصفهان تکذیب کرد و ادامه 
داد: آلودگ��ی مذکور نیز در اثر س��هل انگاری متصدی 
ش��یر دوش��ی گاوداری مربوط، در مرحله شستش��وی 
 پ��س از ضد عفونی ظروف دوش��ش به وج��ود آمده

بود.
وی اضاف��ه کرد: ب��ا پیگیری و تذکر ج��دی اداره کل 
استاندارد و تحقیقات صنعتی استان اصفهان این مشکل 
رفع و پ��س از آن نیز هیچ گونه آلودگی و مش��کل در 
شیر و س��ایر فرآورده های لبنی تولید شده در استان به 

صورت جدی مشاهده نشد.
صال��ح زاده تصری��ح کرد: ض��د عفونی دس��تگاه ها و 
ظروف شیر دوش��ی در گاوداری ها به وسیله مواد ضد 
عفونی کننده، امری متداول و مرسوم است که باید پس 
از این مرحله وس��ایل ضدعفونی ش��ده را با آب سرد 
به خوبی و با دقت شستش��و داده تا برای شیردوش��ی 
 مجدد، هیچ اثری از مواد ضدعفونی کننده در آنها باقی

نماند.
وی یکی از وظایف اصلی اداره کل استاندارد و تحقیقات 
صنعتی استان اصفهان را نظارت بر محصوالت تولیدی 
عن��وان ک��رد و گف��ت: مصرف کنندگان و ش��هروندان 
اصفهانی مطمئن باش��ند که کارشناس��ان این اداره کل 
به طور مس��تمر بر روند تولید تمام کاالهای مش��مول 
اس��تاندارد، به ویژه محصوالت لبنی نظ��ارت دارند و 
تمامی کاالها را بر اس��اس اس��تانداردهای ملی مربوط 

کنترل و آزمون می کنند.
وی ادامه داد: بدیهی است در صورت مشاهده هرگونه 
مغایرت با اس��تاندارد، طبق مق��ررات اقدامات قانونی 

الزم صورت خواهد گرفت.

مدیرعامل تعاون��ی فرآورده های لبنی اس��تان اصفهان 
گفت: سه ش��نبه همین هفته 25 م��رداد ماه جاری بیش 
از 200 میلیارد تومان بدهي یارانه ش��یر به کارخانه  هاي 

فرآوري پرداخت مي شود.
هام��ون امی��ری در گفتگو با ایمنا در خصوص پاس��خ 
مس��ئوالن ب��ه تجمع بی��ش از 100 نف��ر از نمایندگان 
کارخانه ها و اتحادیه هاي فرآوری لبني استان های کشور 
برای مطالبات معوق شان، اظهار داشت: طبق گفته معاون 
پارلماني و هماهنگي وزی��ر صنعت، معدن و تجارت، 
معاونت برنامه ریزي و نظارت راهبردي رئیس جمهور 
دستور پرداخت بیش از 200 میلیارد تومان را داده است.
وي افزود: قرار اس��ت این مبلغ امروز در حساب ستاد 
هدفمندي یارانه  ها کارسازي ش��ود و روز سه شنبه 25 
م��رداد ماه جاری در حس��اب وزارت صنعت، معدن و 

تجارت خواهد بود.
مدیرعامل تعاون��ی فرآورده های لبنی اس��تان اصفهان 
تصریح کرد: با این مبلغ کل بدهي سال 89 و حدود 50 

درصد بدهي مربوط به سال 90 تسویه مي شود.
وی با اش��اره به نشس��ت بس��یج اقتصادی کشور برای 
پرداخ��ت مطالبات کارخانه ه��ا و اتحادیه های فرآوری 
لبنی اس��تان ها، بیان داش��ت: طی این نشست قرار شده 
که ش��یر یارانه خان��وار برمبنای 460 توم��ان نیمه دوم 
سال 89 محاس��به و پرداخت شود.امیری تاکید کرد: با 
تجمع کارخانه های لبنی سراسر کشور در کنار وزارت 

بازرگانی، بر اس��اس وعده داده ش��ده معاون توس��عه 
مدیریت و پش��تیبانی وزارت آموزش و پرورش وحید 
کیارشی و سید جمال صبح خیز مشاور وزیر و مدیرکل 
دفت��ر وزارتی وزارت آم��وزش و پ��رورش، مطالبات 
 کارخانه ه��ای لبنی در زمینه ش��یر مدارس س��ال های

89- 90 تا اردیبهشت پیگیری خواهد شد.
وی ادام��ه داد: در ای��ن راس��تا مطالب��ات کارخانه ها و 
اتحادیه های ف��رآوری لبنی بی��ش از 55 میلیارد تومان 
است که بر اساس قول مساعد آقایان تا پایان هفته آینده 
پرداخت خواهد ش��د. به گفته نمایندگان کارخانه هاي 
لبن��ي بدهي دولت از محل یارانه ش��یر بی��ش از 300 
میلیارد تومان است. به گفته نمایندگان کارخانه هاي لبني 
بده��ي دولت از محل یارانه ش��یر بیش از 300 میلیارد 
تومان اس��ت. شایان ذکر است که در 8 مرداد 30 نفر از 
نمایندگان کارخانه هاي لبني سراسر کشور در اعتراض 
به بدهي معوق یارانه شیر و نبود اجراي یارانه حمایتي 

از سوي دولت مقابل وزارت بازرگاني تجمع کردند.
در آن روز مع��اون پارلماني و هماهنگي وزیر صنعت، 
معدن و تجارت به معترضین قول پرداخت تا 12 مرداد 
را داده بود و با این قول ها یکي دو بار دیگر تمدید شد 
اما تا به امروز به گفته نمایندگان کارخانه ها بدهي بیش 
از 300 میلیارد توماني آنها پرداخت نشد تا یک بار دیگر 
این نمایندگان 22 مرداد ماه جاری برای بار دوم در مقابل 

وزارتخانه تجمع کردند.

ثانیه ای تأمل:
حركت يک مسلمان برای رفع حاجت مسلمانی ديگراز هفتاد حج بهتر است.                                                           )امام صادق)ع(-بحار-ج74-ص311(
آيامی دانید 184625نفر تحت حمايت كمیته امداد استان اصفهان هستند وامداد در سال گذشته 140 میلیارد تومان به اين افراد كمک كرده است؟

                                                                                                                                                          روابط عمومی کمیته امداد امام خمینی )ره( استان اصفهان
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی محیط زیست
خبر روزگار سیاه میراث طبیعي  در سرزمین سدها 

زاینده رود و کارون قربانی سدها
 گفتگو با هومان خاكپور 

 بخش پايانی 

معصومه شهباز  
چهارمحال و بختیاري به سرزمین سدها معروف 
است؛ سدهایي که تاکنون نزدیک به 20 هزار هکتار 
از جنگل هاي این منطقه را به زیر آب برده و با 
احداث و  آبگیري خرسان 1 ، 2 و 3 و هم چنین  
کارون 5 ، 20 هزار هکتار دیگرنیز از جنگل های 
این منطقه را  نابود خواهد کرد. کارشناسان محیط 
زیست این سدها را به تشتک هایي تعبیر مي کنند 
که نیاز آبي بیش از 300 هزار نفر را در معرض 
تبخیر قرار مي دهند. در حالي  که در دنیا روزگار 
سد سازي  سر آمده، ایران با 590 سد، هنوز در 
اندیشه سدسازي  است. سد سازي سلیقه اي در 
ایران عالوه برتحمیل هزینه هاي گزاف بر اقتصاد 
این کشور، نیاز تأمین انرژي را پاسخگو نیست  و 
از همه مهم تر حیات رودخانه ها و جنگل ها را با 
بحران روبه رو ساخته است. هومان خاکپور، فعال 
منابع طبیعي و محیط زیست، سدهاي چهارمحال 
و بختیاري را عمدتاً سدهاي برق � آبي  خواند 
سدها   این  ساخت  براي  که  هدفي   گفت:  و 
 اعالم مي شود ، تولید برق و در کنار آن اهداف 
هاي  جاذبه  یا  اشتغالزایي  چون  اي  حاشیه 

گردشگري و طبیعت گردي است. 
ويران��ي مي��راث طبيع��ي در چهارمح��ال و 

بختياري
وي افزود: در مورد این اهداف فرعي مثال مي زنم، 
در احداث کارون 4 بالغ بر1500 میلیارد تومان 
هزینه کردند، ولي درجهت اشتغالزایي براي مردم 
آن منطقه، شاید در حدود 3 یا 4 سال عملیات 
مکانیکي وساخت وساز سد، تعدادي از جوان هاي 
منطقه مشغول به کار شدند که بعد از تکمیل شدن 
سد، همه بیکار شدند، یعني یک اشتغال موقت 
وقتي  است  آور  حیرت  اینجا.  براي  محدود   و 
 مي گویند یکي از اهداف این سدسازي ایجاد 
با  ما  وقتي  است؛  گردي  طبیعت  هاي  جاذبه 
سدي مثل سد خرسان 3 ، آبشار آتشگاه، جاذبه 
ترین  طوالني  و  کشور  نظیردر  کم  گردشگري 
 آبشار خاورمیانه را زیر آب مي بریم، این چه ادعاي 
عوام فریبانه اي است  که بگوییم با سدسازي 

جاذبه گردشگري ایجاد مي کنیم.
اصلي  هدف  در خصوص  شد:  یادآور  خاکپور 
احداث این سدها، باید گفت بنا بر گزارش هاي 
وزارت نیرو، کمتر از 15 درصد از برق مصرفي ما 
از انرژي برق � آبي سدها تأمین مي شود. وقتي در 
دنیا سد سازي منسوخ مي شود، وقتي همه به سمت 
 انرژي هاي پاك مثل انرژي خورشیدي و بادي 

مي روند، ما هنوزبا سدها تولید برق مي کنیم.
وي در ادامه گفت: سد سازي مقرون به صرفه 
نیست و ارزیابي آنها  جواب نمي دهد. هرچند 
که در برنامه چهارم توسعه، دولت موظف شده 
بود که وظیفه ارزشگزاري زیست محیطي درختان 
و جنگل ها را به انجام برساند و در برنامه پنجم 
توسعه جزءتکالیف دولت قرار داده شده، اما ما 
هنوز نتوانسته ایم ارزشگزاري اقتصادي جنگل ها 
و پوشش گیاهي را به سرانجام برسانیم. اگر این 
برنامه ها انجام مي شد، دیگرشاهد هیچ کدام از 
این سدها در توصیه هاي اقتصادي نبودیم. خاکپور 
یادآور شد: در حال حاضر براساس استانداردهاي 
 جهاني، براي هر درخت باالي 50 سال، 169 هزار
شده،  تعیین  محیطي  زیست  ارزش  دالر  
با برابر  تقریباً  اي  ارزش زیست محیطي  یعني 

 

200 میلیون تومان، این در حالي است که با ایجاد 
از 100 هزاردرخت  سدي مثل کارون 4، بیش 
بلوط غرق مي شوند. اگر همین 100 هزار درخت 
را ضرب در200 میلیون تومان بکنیم این سد بعد 
از 50 سال هم که عمرمفید داشته باشد، نمي تواند 

این  هزینه را جبران کند.
 صداي كارشناس��ان محيط زيس��ت به جايي 

نمي رسد
ارزیابي  در حالي که کارشناسان محیط زیست 
و  چهارمحال  در  سدسازي  محیطي  زیست 
بختیاري را تأیید نکرده اند اما همچنان متولیان 
و  کارشناسي  نظرات  به  توجه  بدون  سدسازي 
بدون در نظر گرفتن مالحظات زیست محیطي 
عملیاتي  را  خود  هاي  پروژه  طبیعي،  منابع   و 
مي کنند، اما عملیاتي شدن این پروژه ها اتفاقي  
نگاه  و  ها  گرفتن تخصص  نادیده  با  که  است 
ناپایداري  به  زدن  دامن  بر  عالوه  کارشناسان، 
توسعه، بر پیکر اقتصاد سبز ایران زخم مي زند. 
خاکپور، فعال محیط زیست و منابع طبیعي  با 
ابراز نگراني از روند سد سازي در چهارمحال و 
بختیاري  گفت: عالوه بر  این که ما جنگل هایمان 
را در اثر سد سازي اي مثل کارون 4 از دست 
داده ایم، در منطقه مذکور  بالغ بر دوهزار میلیمتر 
تبخیر ساالنه داریم. با این اوصاف  چه ضرورتي 
دارد که آب را در تشتک ها در معرض تبخیر قرار 
 دهیم. این آب  را مي توان با ایجاد، بازغني سازي،

حفظ  و توسعه پوشش جنگلي و گیاهي و همچنین 
داري آبخیز  مثل  هایي  فعالیت  به  کردن   توجه 

و آبخوانداري با هزینه اي بسیار کمتر به راحتي در 
زیر زمین نگه داریم.

ادامه افزود: پژوهشگرهایي که از مصر  وي در 
)پدر  دکترکوثر  آبخوانداري  طرح  دیدن  براي 
فارس  استان  در  فسا  درگربایگان  آبخوانداري( 
آمده بودند، وقتي متوجه شدند در ایران بالغ بر 
14 میلیون هکتار آبرفت هاي درشت دانه وجود 

دارد که به راحتي مي توان آب مورد نیاز کشور 
 را در آنها ذخیره کرد، مي گفتند ما اگر همین 
به  را در مصر داشتیم، هرگز  آبرفت هاي شما 

سمت پروژه هاي سدسازي نمي رفتیم.
سد، جان از كف  رودخانه ها مي ربايد

خاکپور تأکید کرد: به زبان ساده بگویم اگر بیاییم 
به جاي این که  آب را در زیر زمین ذخیره کنیم 
آن را  روي سطح زمین نگهداریم، عالوه براین که 
آن را در معرض تبخیر قرار مي دهیم، هزینه هاي 
میلیاردي صرف کرده ایم و مهم تر از همه محیط 
زیستمان و اکولوژي را از بین مي بریم، همچنین  بر 
روي اکوسیستم رودخانه هاي پایین دست تأثیر مي 
 گذاریم. وي هشدار داد: بعد از آنکه کارون 3 و 4 
آبگیري شد و بعد هم خرسان، ببینید چه بالیي بر 
سرکارون مي آید، یعني دیگر آبي  براي رسیدن 
آنقدرمدیریت  متأسفانه  ماند.  نمي  کارون  به 
را  ها  فاضالب  توانیم  نمي  که  است   ضعیف 
 هم کنترل کنیم و آنها به سمت کارون سرازیر 
مي شوند. در حال حاضر کارون مملو از  فاضالب 
شده و این ها همه مشکالت سد سازي است. 
علت همه مخالفت هاي ما این است که سدسازي 

باید آخرین گزینه باشد، نه اولین گزینه. 
مالحظات زيست محيطي در ايران جايي ندارد 
این فعال محیط زیست گفت: مدیر کل محیط 
زیست استان چهارمحال و بختیاري در یک مصاحبه 
محیطي زیست  ارزیابي  کرد  اعالم   مطبوعاتي 
سدسازي خرسان 1و2 مورد تأیید سازمان محیط 
زیست  قرار نگرفته است، اما متأسفانه توجهي 
به  دسترسي  هاي  جاده  و  نگرفت  صورت 
آن، در حال ساخت است. بیش از 14 کیلومتر 
جنگل براي جاده سازي تخریب شده است و 
تجهیز کارگاه ها در حال کار هستند. پس وظیفه 
ارزیابي  با  اگر  سازمان محیط زیست چیست؟ 
آن  جلوي  چرا  پس  شده،  مخالفت  پروژه  این 
گرفته نشده و کار متوقف نمي شود ؟سازمان 

 محیط زیست مخالف است، اما این سد ساخته 
سازمان  که  است  این  تلخ  واقعیت  شود.   مي 
جنگل ها و سازمان حفاظت محیط زیست از 
آن توانمندي نرم افزاري و سخت افزاري الزم 
برخوردار نیست که در کشور بر مبناي مالحظات 
عمراني  هاي  پروژه  چنین  با  محیطي  زیست 
مخالفت بشود. مخالفت ها  در حد مخالفت کاغذ 
است، ولي اقدامی که  به صورت عملیاتي جلوي 

اینگونه پروژه ها را بگیرد وجود ندارد.
پيكر  بر  ديگر  آب، زخمي  انتقال  هاي  تونل 

ميراث طبيعي
در حالي که اصفهان با خشکي زاینده رود و بحران 
بي آبي دست و پنجه نرم مي کند و در عین حال  
در انتظار پروژه هایي مانند تونل گالب و انتقال 
آب از پایین دست سد زاینده رود به کاشان و  
آب  انتقال  پروژه  همچنین  و  بیدگل  و   آران 
بزرگ  کارون  های  سرشاخه  در  آباد  بهشت 
معتقدند  کارشناسان  است،  مرکزی  فالت   به 
پروژه هاي انتقال آب بین حوضه اي، فقط آثار 
ظاهری این درد را تسکین می دهد و نه خود 
استعداد  سرزمیني  هر  گویند  مي  آنها  را.   درد 
 آستانه ای  از توسعه و ظرفیت پذیرش را  دارد  وگسترش 
بي ضابطه بخش صنعت، خدمات و کشاورزي 
ضریب  اصفهان،  شناختي   بوم  توان  از  خارج 
افزایش  استان  این  در  را  اکولوژیکي  ناپایداري 
ترین  مهم  از  یکی  به  را  آن  وشرق   داده 
کانون های بحرانی فرسایش بادی و چشمه تولید 
گرد و خاك بدل ساخته است. هومان خاکپور در 
گفتگو با زاینده رود از نبود نگاه فرامنطقه اي در 
مدیریت آب زاینده رود گله مند شد و با انتقاد از 
نبود نگاه ملي براي حفظ میراث طبیعي  در دو 
استان چهارمحال و بختیاري و اصفهان، تأکید کرد: 
تونل گالب که از سال 88 شروع شده وتا آذرسال 
90  افتتاح می شود، چرا حاال همه مخالفند. اگر 
این پروژه مطالعه دارد، پس چرا این مطالعات 

منتشر نمي شوند و اگر مطالعه ندارد چرا اجازه 
اجرا داده شده است؟ نیاییم منطقه اي نگاه بکنیم؛ 
مرز سیاسي چهارمحال و بختیاری  و اصفهان 
نباید در نظر گرفته شود. وي در ادامه گفت: در 
بحث منابع طبیعي و زیست محیطي اصل پروانه 
وجود دارد. این اصل مهمي است که باید همیشه 
براي مسئوالن و هر شهروند ایراني  یادآور شویم. 
اگر این اصل یادآوري بشود، هیچ گاه با محیط 
خودمان اینگونه برخورد نمي کنیم. اصل پروانه 
 مي گوید پدیده های زیست محیطی آنقدر به هم  
پیوسته اند که اگر یک پروانه در جنگل هاي آمازون 
بالش را به هم بزند، ممکن است در صحرایي در 
سوي دیگر از جهان، طوفاني به راه افتد؛ این یعني 
این که ما براي پدیده هاي زیست محیطي مان 

هیچ مرز سیاسي و جغرافیایي نداریم.
زاينده رود قرباني منافع آني شد

وي با اشاره به نبود مدیریت واحد در راستاي 
صیانت از زاینده رود و پاسداشت میراث طبیعي، 
باتوجه به شرایطی که حاکم شده،  یادآور شد: 
نباید مدیریت بخشي قائل بشویم. مشکلي که 
وجود دارد این است که در حال حاضر حوضه 
زاینده رود مدیریت نمي شود، چون وقتي گفته 
مي شود مدیریت باید به تمام شاخص هایي که 
باعث پایداري اکولوژیکي مي شود توجه شود، 
در حال حاضر  هم آب منطقه اي اصفهان و هم 
آب منطقه اي چهارمحال و بختیاری به صورت 
بخشي و منطقه اي  عمل مي کنند، یعني هرکدام 
مي خواهند منافع آني و کلي کوتاه مدت منطقه 
فکر  به  کدام  هیچ  و  کنند  تأمین  را  خودشان 
منافع دراز مدت فرا منطقه اي نیستند. خاکپور با 
بیان اینکه اگر بخواهیم به یک راه حل درست 
بشود  اعمال  واحد  مدیریت  یک  باید  برسیم 
،گفت:مدیریت واحد یعني مدیریتي از مجموع 
کارشناس هاي چهارمحال و بختیاری و اصفهان 
تا واقعاً برنامه هایي که براي زاینده رود دارند، با 
توجه به پایداري اکولوژیکي هر دو  منطقه باشد.
نابود  نباید  بختیاری  و  مدیریت چهارمحال  در 
شدن زاینده رود یا بی آبی گاوخوني مهم نباشد، 
یعني همین قدر که تأمین آب هاي باغات منطقه 
چهارمحال و بختیاری درحاشیه زاینده رود در 
سامان برایشان مهم هست، باید همان قدر هم 
حفظ تاالب گاوخوني و تأمین آب آن براي هر 

دو تیم در دو استان مهم باشد.
را  مشکل  این  حل  راه  طبیعي  منابع  فعال  این 
نظر گرفتن ظرفیت هاي  با در  توسعه  تعریف 
اکولوژیکي دانست و افزود: اما به نظر مي رسد 
که این نگاه در هیچ کدام از مدیریت ها حاکم 
نیست، نه مدیریت آب اصفهان به این موضوع 
توجه مي کند و نه مدیریت آب چهارمحال و 
بختیاری. مشکل ما این نیست که در چهارمحال 
 و بختیاري چه مقدار آب برای باغاتشان صرف 
کرده اند یا این که  مدیریت آب با چهارمحال است 
یا این که با اصفهان، بلکه ما باید یک باز تعریف از 
توسعه  داشته باشیم .اگر نتوانیم در صنعت تعریف 
درستي از خواهش هاي اکولوژیکي داشته باشیم، 
اگر نتوانیم راندمان آبیاری را در بخش کشاورزي 
که 70 درصد آب  در دو حوضه چهار محال و 
بختیاری و اصفهان را صرف می کند باال  ببریم، اگر 
نتوانیم الگوي کشتمان را تغییر دهیم و از محل این 
 تغییر الگوو افزایش راندمان آبیاري ،آب زاینده رود
جایي  هیچ  به  کنیم،  تأمین  را  خوني  گاو   و 
این  هم  دیگر  سال  اگر صد  حتی  رسیم،  نمي 

مناقشات ادامه داشته باشد.

نرگس درخشان  
اولین جلسه رسیدگی  به شکایت مردم اصفهان  به دلیل خشک شدن زاینده 
رود در 17 مرداد با حضور وکیل مدیر عامل اداره کل آب منطقه ای اصفهان، 
در  دادخواه  شد.خاطره   برگزار  شکات  نمایندگان  پرونده،  شاکیان  وکالی 
عامل  مدیر  علیه  بر  که  شکایتي  به  رسیدگي  دادگاه   جلسه  اولین  خصوص  
دادن  و  قانونی  اختیارات  از  عدول  علت  به  اصفهان  اي  منطقه  آب  شرکت 
اجازه استفاده غیر مجاز از آب رودخانه زاینده رود تنظیم شده بود، گفت: وی 
از حضور در نخستین جلسه خودداری کرد و وکیل خود را براي پاسخگویي 
افزود: وکیل مدیر عامل شرکت آب منطقه اصفهان  به دادگاه فرستاد. دادخواه 
و  کرد  تکذیب  را  زاینده رود  مسیر  تغییر  ویژه  به  و  شده  مطرح  اتهامات  تمام 
در نهایت قرار شد بعد از ده روز استدالت خود را به قاضی ارائه دهد. خاطره 
اداره  رود گفت:  زاینده  به خبرنگار  این شکایت  بانیان طرح  از  یکی  دادخواه، 
کل آب منطقه ای ظرفیت محیط را در نظر نگرفته و با اقداماتی که انجام داده، 
 باعث خشک شدن زاینده رود شده است. وي افزود:مجوزهایی که برای حفر 
چاه های حریمی داده شده و همچنین مجوزهای پمپاژها، همگی بیش از ظرفیت 
بوده است. بیش از هفت هزار مجوز برای حفر چاه های حریمی و همچنین 
بیش از 400 مجوز پمپاژ صادر شده که خالف قانون بوده است. وي در ادامه 
یادآور شد: در سال 88  به مدت 10 ماه آب زاینده رود قطع شده بود و توسط 
شهرداری و تشکل های مردم نهاد، همایشی برای بررسی موضوع برگزار شد. در 
این همایش مشخص شد که عالوه بر عوامل عمومی چون خشکسالی، مصارف 
اضافه و الگوی کشت، اداره کل آب منطقه ای اصفهان با قراردادن پمپ هایی، 
آب را از رودخانه برداشت کرده و در استان چهارمحال و بختیاری و در اراضی 
شیب دار برای آبیاری درختان بادام استفاده می کند.باني طرح این شکایت تأکید 
کرد: آب رودخانه زاینده رود از چهار منبع تأمین می شود؛ منبع اول خود رودخانه 
است که طبق طوماری با قدمت چند قرن که امروزه به منزله سند رسمی است، 
مربوط به حق آبه داران است. منبع دوم تونل اول است که از سال 1333 طی 
30 سال و به صورت اقساط، امتیاز استفاده از آن را به حق آبه داران دادند. در 

نهایت هم تونل دوم و چشمه لنگان است که باید براساس نیازها تقسیم شود. 
وي گفت: طرح استاني شدن مدیریت آب از سال88، مدیریت یکپارچه بر آب 
را غیرممکن ساخته و بهره برداري بي رویه و نوع آبیاري غلط را دامن زده است. 
نبود مدیریت یکپارچه برآب زاینده رود در نهایت موجبات خشکي زاینده رود 
و تاالب گاوخوني را فراهم آورده است. کارشناسان محیط زیست و منابع طبیعي 
معتقدند صنایع پر مصرف فوالد و آهن در اصفهان، هم چنین راندمان کشت 
پایین در این استان متناسب با ظرفیت هاي اکولوژیکي نبوده و سبب تقاضاي 
آب بیشتر از استان همجوار یعني چهارمحال و بختیاري شده است، این در حالي 
است که شاکیان پرونده خشکي زاینده رود به امید راه اندازي تونل انتقال آب 
بهشت آباد، در انتظار برگرداندن آب به زاینده رود هستند. دادخواه در مورد بحران 
 آب زاینده رود یادآور شد: با  تونل انتقال آب   بهشت آباد امیدواریم آب  به 
زاینده رود برگردد، اما در واقع این اتفاق تاکنون نیفتاده  است. وي با بیان اینکه 
صنایع اصفهان چرخ هاي ملي هستند  و براي آمدنشان به اصفهان در سطح ملي 
 تصمیم گیري شده است، گفت: زماني که این صنایع به اصفهان منتقل شدند، 
دیدگاه هاي زیست محیطي تا این حد مشخص نبود، ولي با گسترش این صنایع 
همه فعاالن زیست محیطي معترض شدند. اما اکنون، تأثیرات اقتصادي خشک 
ایجاد   شدن زاینده رود فقط به اصفهان ختم نمي شود، بلکه یک مشکل ملي 
در  ما  هاي  همایش  از  بسیاري  دادیم.  انجام  را  اولیه  اقدامات  ما  کند.   مي 
سال هاي 79 و 80  به نحوه آبیاري و الگوي کشت و صنایع پرداخت. دادخواه 
در ادامه گفت: در همه این همایش ها سعي در ریشه یابي مشکالت شد. مسأله 
مصرف آب توسط صنایع و راندمان کشت پایین، یک مسأله مزمن است،  اما االن 
یک مسأله حاد داریم و آن خشک شدن زاینده رود است و تبدیل شدن تاالب 
گاوخوني به منبع ریزگرد که باید فوري حل بشود. محمد درویش، کارشناس 
محیط زیست و منابع طبیعي نیز در خصوص ریشه هاي خشکي زاینده رود، به 
خبرنگار زاینده رود گفت: اصفهان در طول سه دهه اخیر فشار زیادي را به سبب 
افزایش نرخ اشتغال از نرخ متوسط  کشور بر سرزمینش تحمیل کرده است.استقرار 
سکونتگاه ها و مراکز بزرگ صنعتي در اصفهان چندین برابر میانگین کشور بوده، 
آن  هم در جایي که فقط مهم ترین عامل حیاتش زاینده رود بوده  است. وي در 
ادامه  افزود: زاینده رود فقط 800 میلیون متر مکعب دبي ساالنه دارد و براي اینکه 
نیاز آب استان تا حدودي جبران شود،  تاکنون با دو تونل، دبي را به یک میلیارد و 
400 میلیون متر مکعب رسانیده اند، ولي آنقدر شدت توسعه و افزایش جمعیت و 
مهاجر پذیري استان زیاد بوده که حتي اگر تونل سوم هم راه بیفتد، باز هم مشکل 
اصفهان حل نمي شود. درویش تأکید کرد: اینها مسکن هایي هستند که منجر به 

فراموشي درد اصلي مي شوند.جایي که االن براي مبدأ انتقال آب در نظر گرفته 
شده، با نیازهاي آبي مضاعف رو به رو مي شوند و مردم اجازه نخواهند داد این 
آب به اصفهان برسد، درصورتي که اصفهان به شدت توسعه یافته است. درویش  
با اشاره به لزوم ایجاد توسعه پایدار و متوازن با سرزمین در مقابله با وضعیت 
فعلي، یادآور شد: بهتر است که به جاي این که طرح ها ي بیشتري براي انتقال آب 
براي استان  اصفهان و کاشان داشته باشیم، راندمان آبیاري را در بخش کشاورزي  

افزایش بدهیم و استان اصفهان  را در این مورد پیشتاز کنیم .
وي در ادامه گفت:در حال حاضر اصفهان  بیشترین دانش تخصص را بعد از 
استان تهران دارد، اما راندمان آبیاري در شهرستان اصفهان چیزي در حدود 35 
کند.  پیدا  افزایش  برابر  دو  به  راحتي  به  تواند  مي  راندمان  این  و  است  درصد 
درویش افزود: با افزایش راندمان آبیاري، اصفهان با نیمي از آبي که االن در بخش 
کشاورزي با هزینه بسیار هنگفتي صرف مي کند، مي تواند نیازهاي کشاورزي 
آبه  طبیعي زاینده رود و گاوخوني   به عنوان حق  بقیه آب  از  تأمین کند و   را 

استفاده نماید. 
درویش تأکید کرد: سازمان جهاد کشاورزي استان اصفهان میزان تولید در بخش 
کشاورزي را حدود 5 میلیون تن اعالم کرده است؛ تولیدي که تقریباً چیزي در 
حدود 5 میلیارد متر مکعب آب مصرف مي کند، یعني تقریباً به ازاي حدود یک 
کیلوگرم ماده خشک، یک متر مکعب آب مصرف مي شود. این  درحالي است که 
در  استاندارد جهاني تولید یک و نیم کیلوگرم و در فرانسه تا 3 کیلوگرم به ازاي  
مصرف یک متر مکعب آب مي باشد. این کارشناس منابع طبیعي بیان داشت: 
نباید توپ را به زمین مردم  بیاندازیم. مردم  دو استان چهارمحال و بختیاري و 
اصفهان  سال هاي سال است که با هم مسالمت آمیز زندگي کردند. اشتباهي که 
رخ داده این است که بزرگ ترین صنایع پر مصرف کشوردر اصفهان مستقر شده؛ 
 صنایعي که به تنهایي 360 میلیون متر مکعب آب زاینده رود را به صورت حق آبه

در اختیار گرفته است. 
درویش  افزود: وقتي این  اتفاقات در استان اصفهان رخ مي دهند، زاینده رود  
خشک مي شود و آنوقت نباید گناهش را بر گردن چند کشاورز  در باال دست 
بیاندازیم. اگر چیدمان توسعه براساس توانمندي هاي طبیعي سرزمین اصفهان بود، 
هرگز این اتفاقات در این استان نمي افتاد. وي با بیان این که هنوزهم  فرصت 
برگشت  به سمت شناخت قوانین طبیعي و حرمت نهادن به آنها هست، گفت: 
در غیر این صورت باالخره زماني خواهد رسید که طبیعت دیگر تحمل نخواهد 
داشت و اثرات آن را مثل امروز باید در قالب ریز گردها، افزایش فرسایش بادي، 

فرونشست زمین، افت حاصلخیزي خاك و متروکه شدن روستاها ببینیم.

پروژههايانتقالآب
دردزايندهرودرادوانميكند

برنامهمقابلهباآلودگيها
دردريايخزرتصويبشد

برنامه  تاالب هاي ساحلي گفت:  و  مدیریت سواحل  دفتر  مدیرکل 
محدوده  در  محیطي  زیست  هاي  آلودگي  با  مقابله  و   پیشگیري 
 آب هاي تحت حاکمیت دریاي خزر در کمیسیون زیربنایي صنعت و 
محیط زیست دولت تصویب و به امضا رسید که بر اساس آن وظایفي 
به نهادها و سازمان هاي مختلف محول شد. به گزارش سبزپرس، آرش 
نکوییان افزود: با تصویب این برنامه، سازمان حفاظت محیط زیست 
موظف شد بانک جامع اطالعات دریاي خزر را راه اندازي کند. وي با 
بیان این که این برنامه به زودي توسط هیأت وزیران ابالغ خواهد شد، 
اظهار داشت: این برنامه در هفت ماده تنظیم شد که  به روزآوري برنامه 
پایش و مدیریت زیست محیطي منابع و واحدهاي آالینده مستقر در 
حوزه دریاي خزر، رودخانه ها، سواحل و مناطق دریایي و تهیه بانک 
جامع اطالعات دریاي خزر، یکي از بندهاي مهم آن است که برعهده 
سازمان حفاظت محیط زیست است. نکوییان تصریح کرد: سازمان 
حفاظت محیط زیست سه سال بعد از ابالغ این قانون زمان دارد تا این 
بند را با همکاري وزارت کشور، صنعت، معدن و تجارت، نیرو، راه و 
شهر سازي، جهاد کشاورزي، بهداشت و درمان و آموزش پزشکي، نفت، 
 دفاع و پشتیباني نیروهاي مسلح، امور خارجه و معاونت برنامه ریزي
و نظارت راهبردي رئیس جمهوری اجرایي کند. وي ادامه داد: بحث 
مدیریت پسماند ویژه دریا، اصالح و تدوین ضوابط، معیارها و استانداردهاي 
محیطي زیست  دانش  و  فرهنگ  ارتقای  و  ترویج  محیطي،   زیست 

و جلب مشارکت هاي مردمي، برنامه ریزي و مدیریت جهت پیشگیري 
و مقابله با تهدیدات بیولوژیک به ویژه در مورد گونه هاي مهاجم و 
همکاري و تعامل با کشورهاي حاشیه دریاي خزر دیگر بندهاي این 
برنامه است. مدیر کل دفتر مدیریت سواحل و تاالب هاي ساحلي با 
بیان این که این برنامه با هدف کنترل آلودگي  و تخریب سواحل و 
آلودگي آب هاي ساحلي و حفاظت از زیستمندان دریاي خزر تهیه 
و تصویب شده است، اظهار داشت: ایران تنها کشور حاشیه دریاي 
خزر است که چنین برنامه اي را در راستاي کنترل آلودگي دریاي خزر 
تهیه و تصویب کرده است. وي تأکید کرد: با افزایش آلودگي ها و 
تخریب محیط زیست دریاي خزر ناشي از افزایش جمعیت، توسعه 
مناطق صنعتي، بهره برداري ناپایدار از منابع زنده و غیرزنده، حیات این 
دریا با تهدید جدي مواجهه است و از این رو کنترل آلودگی در خشکي 

و دریا از اهمیت زیادي برخوردار است.

مرحلهدومپروژهحفاظتازتنوع
زيستيزاگرسمركزيآغازميشود

مدیرکل حفاظت از محیط زیست استان اصفهان گفت: مرحله دوم پروژه 
حفاظت از تنوع زیستي در سیماي حفاظتي زاگرس مرکزي در سال 90 
آغاز مي شود. به گزارش ایرنا، احمدرضا الهیجان زاده در جلسه شوراي 
برنامه ریزي استان اصفهان افزود: این پروژه بین المللي است و کشورمان 
متعهد به اجراي آن شده است.وي با بیان اینکه فاز یک این پروژه در سال 
86 آغاز شد، اظهار داشت: این پروژه داراي یکهزار و 500 کیلومتر طول 
است و در عریض ترین نقاط حدود 400 کیلومتر پهنا دارد. الهیجان زاده 
گفت: این پروژه 2/5 میلیون هکتار از مساحت منطقه زاگرس مرکزي 
در چهار استان اصفهان، چهارمحال و بختیاري، کهگیلویه و بویراحمد و 

فارس را در بر مي گیرد. 
وي با بیان این که دو هزار گونه گیاهي زاگرس مرکزي ثبت شده است، 
ادامه داد: در کوه دنا به تنهایي بیش از یکهزار گونه گیاهي ثبت شده 
وجود دارد. مدیرکل حفاظت از محیط زیست استان اصفهان تحقق 
توسعه اقتصادي- اجتماعي جوامع محلي و احیاي تنوع زیستي در منطقه 
زاگرس را از جمله اهداف این پروژه عنوان کرد. وي گفت: تسهیالت 
محیط زیست جهاني، برنامه عمران ملل متحد، شوراي برنامه ریزي چهار 
استان مزبور، شرکت آب منطقه اي، سازمان میراث فرهنگي، اداره کل 
منابع طبیعي و سازمان جهاد کشاورزي از ارگان هاي ذینفع در این پروژه 
هستند. وي، شناسایي و انتخاب روستاهاي پایلوت فخر و سیور در 
شهرستان سمیرم ، برگزاري کارگاه هاي توجیهي براي روستاییان، توسعه 
 فضاهاي سبز در روستاهاي مذکور و برگزاري دوره آموزشي - توجیهي
مدیریت پسماند براي دهیاران را از جمله فعالیت هاي استان در فاز یک 
این پروژه اعالم کرد.الهیجان زاده با بیان اینکه عملکرد استان اصفهان 
نسبت به استان هاي دیگر در فاز یک این پروژه بسیار خوب بوده است، 
پیشنهاد داد: براي فاز دو این پروژه کمیته راهبردي و کمیته اجرایي در 
استان ایجاد شود. گفتنی است ایران از نظر تنوع زیستي رتبه پنجم جهان 

را دارد. 

استادمحيطزيستدربستربيماری
از  کهرم،  اسماعیل  دکتر 
دانشگاهی  های  چهره 
محیط  حوزه  سرشناس 
زیست بر اثر عارضه ریوی 
در بیمارستان بستری شد و 
تحت عمل جراحی قرار 

گرفت. 
کهرم از چند روز قبل بر 

اثر بیماری ریوی حال نامساعدی داشت که همین علت باعث شد تا با 
مراجعه به بیمارستان کسری تهران، بستری شود و تحت عمل جراحی 
قرار گیرد. کهرم گفت: یک ناراحتی در ریه ام داشتم که به همین خاطر 
تحت درمان قرار گرفتم و در حال حاضر درمان شده ام و حال مساعدی 
دارم. او ادامه داد: خوشبختانه مورد خطرناکی نبود و بنا به دستور پزشک 
معالجم چند روزی را در بیمارستان خواهم بود و سپس مرخص خواهم 
شد. کهرم گفت: از تمامی دوستان، دانشجویان و فعاالن محیط زیست 
که در چند روز گذشته جویای احوالم بودند سپاسگزارم. اسماعیل کهرم 
دکترای خود را در رشته پرنده شناسی از انگلستان دریافت کرد، اما 
همواره عالقه مند است او را »شکاربان« بنامند.او در چند سال گذشته با 
حضور در رسانه ها و بیان مشکالت محیط زیست ایران، تبدیل به یکی 

از چهره های فعال در زمینه حفاظت از محیط زیست شده است.
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ورزش

سرمربی 
تیم ملی آب های آرام:
طالبیان می تواند 
اولین المپیکی ایران 
باشد

س��رمربی تیم ملی آب های آرام ایران گفت: احمد رضا طالبیان 
می تواند س��همیه المپیک را کس��ب کند. به گزارش ایمنا، ایرج 
اقلیمی در آس��تانه حضور ایران در رقابت های قهرمانی آب های 
آرام جهان گفت: مسابقات مجارستان بهترین فرصت است تا ملی 
پوش��ان توانایی خود را ب��رای حریفان قدرتمند محک بزنند و با 
آمادگی بیشتر بتوانند در رقابت های آسیایی تهران سهمیه المپیک 

را کسب کنند. 
وی ادامه داد: برای شناخت و آنالیز حریفان آسیایی در این رقابت ها 
شرکت می کنیم تا با ارزیابی دقیق بتوانیم در تهران با قدرت کامل 

به مصاف رقبای آسیایی برویم. 
اقلیمی افزود: تیم قایقرانی آبهای آرام که تاکنون گذش��ته تجربه 
المپیکی ش��دن را نداش��ته امس��ال تالش می کند برای اولین بار 
سهمیه حضور در المپیک لندن را به دست آورد و این امر انگیزه 
ورزش��کاران را باال می برد. سرمربی تیم ملی آب های آرام ادامه 
داد: با توجه به شرایطی که احمد رضا طالبیان دارد می تواند یکی 
از المپیکی های ما باشد و امیدوارم شاهو ناصری نیز از مصدومیت 

رها شود و دوباره نام ایران را سرافراز کند.

قرعه کش��ی تورنمنت بین المللی فوتسال اوکراین انجام شد و 
تیم گیتی پس��ند با بهترین تیم های روس��یه و اوکراین در یک 

گروه قرار گرفت.
ب��ه گ��زارش ایمنا، تورنمنت بی��ن المللی اوکراین ک��ه از روز 
چهارش��نبه هفته جاری آغاز می شود قرعه کشی شد و هشت 
تی��م حاضر در ای��ن رقابت ها در دو گروه چه��ار تیمی جای 

گرفتند. 
بر این اساس در گروه اول تیم گیتی پسند ایران با تیم های التکا 
اوکراین، انرژِی اوکراین و زس��کا روسیه همگروه شد. در تیم 
زسکا مسکو تعدادی از بازیکنان تیم ملی روسیه و برزیل حضور 
دارند و به نوعی این تیم مدعی اصلی کسب عنوان قهرمانی به 

شمار می آید. 
در گ��روه دیگ��ر این رقابت ه��ا، تیم های لیبریای قزاقس��تان، 
کاردین��ای اوکرای��ن، رک��ورد لهس��تان و گازپ��روم روس��یه 
حض��ور دارن��د. ای��ن رقابت ه��ا از روز چهارش��نبه هفت��ه 
 ج��اری آغ��از می ش��ود و به م��دت پن��ج روز ادام��ه خواهد 

داشت.

لیونل مس��ی س��تاره آرژانتینی تیم فوتبال بارسلونا معتقد است 
سرخیو آگرو در منچسترسیتی خواهد درخشید. به گزارش میرر 
فوتبال، آگرو به تازگي در ازای 38 میلیون پوند از اتلتیکو مادرید 
به منچسترسیتی پیوسته است. انتقالی که به نظر مسی به نفع این 
مهاجم 23 ساله خواهد بود. البته وی دوست داشت هم تیمی او 
در آرژانتین به بارسلونا برود اما حتی این غول اسپانیایی هم نمی 
توانست با پیشنهاد مالی منچسترسیتی رقابت کند. مسی در این 
باره گفت: مطمئنم که آگرو در منچسترسیتی موفق می شود. او به 
این تیم قدرت خواهد داد چون منحصر به فرد، قوی و با اخالق 
اس��ت. مدافعان در مقابل او با مش��کل مواجه خواهند شد. هیچ 
شکی ندارم که سیتی با بازیکن بسیار استثنایی قرارداد امضا کرده 
است. به نظر مسی، آگرو برای اینکه خود را با حضور در لیگ برتر 
وفق دهد، مشکلی نخواهد داشت. وی افزود: آگرو انعطاف پذیر 
است و می تواند در پست های مختلفی بازی کند. کارلوس ته وز 
در انگلیس موفق بوده و آگرو هم فرقی با او ندارد. مس��ی معتقد 
است، منچسترسیتی در حال ساخت تیمی است که هر حریفی را 

چه در خانه و چه در خارج می ترساند.
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سپاهان و ذوب آهن به مرز آمادگی نزدیک می شوند
خبر

باالخره تالش اصفهانی ها به نتیجه رسید
كلید نقش  جهان، سه شنبه 

در دست اصفهانی ها
  طبق قول مسئوالن شرکت توسعه و تجهیز قرار است سه شنبه با حضور 
نماینده این شرکت، تفویض مدیریت نقش جهان به استان اصفهان به صورت 
رسمی صورت گیرد. به گزارش ایمنا، پس از قطعی شدن تفویض مدیریت 
ورزش��گاه نقش جهان به اس��تان اصفهان، تفاهم نامه تفویض مدیریت این 
ورزش��گاه تهیه شد و در زمان ریاست سعیدلو بر سازمان تربیت بدنی، این 
تفاهم نامه امضا شد. طی هفته ها و ماه های گذشته تهیه صورت وضعیت ها 
و اجرای کارهای مقدماتی برای تفویض مدیریت ورزش��گاه نقش جهان در 
دستور کار مسئوالن استان قرار گرفت و با خلع ید پیمانکار این ورزشگاه، 
مقدمات تفویض مدیریت نقش جهان به اصفهان انجام ش��د.  قرار اس��ت 
سه ش��نبه با حضور نماینده شرکت توسعه و تجهیز اماکن ورزشی کشور، 
ورزشگاه نقش جهان به صورت رسمی به استانداری اصفهان تفویض شود تا 
استانداری آن را تحویل تربیت بدنی استان دهد. مسئوالن استان اعالم کرده اند 
به محض گرفتن مدیریت ورزش��گاه، با انتخاب پیمانکار کار اجرایی آن را 

سرعت می بخشند و تکمیل ورزشگاه را در دستور کار خود قرار می دهند.

علیرضا رحیمی، 12 سال حضور در 
سپاهان، 359 بازی، 98 گل

در روزهایی که هواداران سپاهان خبر جدایی ساکت را می شنوند  و از این 
خبر ناراحت بودند از این که  یک سپاهانی اصیل جای او را گرفته است ابراز 
رضایت و خوشحالی می کنند. علیرضا رحیمی فوتبالیستی که یکی از نام های 
تاالر افتخارات سپاهان است و سال ها در این تیم توپ زده است از معدود 
مدیران ورزش��ی اس��ت که به معنی واقعی کلمه ورزشکار بوده و سال ها با 
پیراهن سپاهان به میدان رفته است.  رحیمی در 12 سال حضور خود در تیم 
بزرگساالن سپاهان در حد فاصل سال های)52 تا 64( در 359 بازی که برای 
این تیم به میدان رفت، 98 گل برای سپاهان به ثمر رساند. رحیمی همچنین 
پس از دوران فوتبال خود در دو پس��ت حس��اس مدیریت یعنی مدیرکلی 
تربیت بدنی استان اصفهان و رئیس فدراسیون هندبال کارنامه  خوبی را به 
یادگار گذاشت. رحیمی حاال جانشین ساکت شده است و همه امیدوارند تا 

افتخارات سپاهان را تداوم و افزایش بخشد.

 ماهان امتیاز ذوب آهن نوين
و امید ذوب آهن را خريد

 باشگاه فوالد ماهان اصفهان امتیاز تیم های فوتبال ذوب آهن نوین و تیم امید 
ذوب آهن را خریداری کرد. به گزارش ایمنا، بحث عدم تیم داری در برخی 
رشته های ورزشی به دلیل مشکالت مالی مدتی است در باشگاه ذوب آهن 
مطرح است. این باشگاه در اولین گام امتیاز تیم های فوتبال امید و دسته دوی 
خود را واگذار کرد. پس از بررسی باشگاه هایی که درخواست خرید این امتیاز 
را داشتند در نهایت امتیاز تیم فوتبال دسته دوی ذوب آهن نوین و تیم فوتبال 
لیگ برتری امید ذوب آهن به باش��گاه فوالد ماهان فروخته شد. درخواست 
خرید این امتیاز از سوی رئیس هیأت فوتبال استان اصفهان مطرح شده است. 

سرمربی جديد فوتبال چین وعده صعود 
به جام جهانی داد 

خوزه آنتونیو کاماچو سرمربی جدید تیم ملی فوتبال چین وعده داد این تیم 
را به رقابت های جام جهانی 2014 برزیل برساند. به گزارش شین هوا، این 
مربی اسپانیایی با امضای قراردادی سه ساله به عنوان جانشین گائو هونگبو 
هدایت تیم ملی چین را برای مسابقات انتخابی جام جهانی بر عهده گرفته 
اس��ت. سرمربی س��ابق تیم ملی اسپانیا در این باره گفت: هدف ما باال بردن 
س��طح فوتبال چین و رساندن این تیم به جام جهانی است، پس کار زیاد و 
دشواری در پیش داریم. من و دستیارانم راه زیادی را پیموده ایم و قصد داریم 
هرچه بیشتر چین و فوتبال این کشور را بشناسیم. چین تا کنون فقط یکبار در 
سال 2002 موفق شد به رقابت های جام جهانی که به میزبانی مشترك کره 
جنوبی و ژاپن برگزار شد، صعود کند اما تمامی بازی های مرحله گروهی 
را بدون زدن حتی یک گل باخت و حذف شد. این تیم در جام ملت های 
س��ال جاری نیز بعد از این که در گروه نخس��ت سوم شد، از دور رقابت ها 
کنار رفت. تیم چین در مسابقات انتخابی جام جهانی 2014 با تیم های اردن، 

عراق و سنگاپور همگروه شده است. 
در پایان این دیدارها چهار تیم آسیایی سهمیه صعود مستقیم به جام جهانی را 
 دریافت می کنند در حالی که یک تیم دیگر پس از برگزاری دو بازی پلی آف

می تواند جواز حضور در برزیل را به دست بیاورد.

سپاهان 502 امتیازی شد
سپاهان سومین تیم تاریخ لیگ برتر است که از مرز 500 امتیاز در لیگ 
برتر عبور می کند. تیم س��پاهان با پیروزی مقابل نفت آبادان و کس��ب 
سه امتیاز این بازی، از مرز 500 امتیاز در لیگ برتر عبور کرد و مجموع 
امتیازات خود در لیگ برتر را به 502 رساند. سپاهان بعد از پرسپولیس 
و استقالل، سومین تیم تاریخ لیگ برتر است که از مرز 500 امتیاز عبور 
کرد. این تیم در 11 دوره حضور در لیگ برتر، تاکنون 307 بازی انجام 
داده و به طور متوسط از هر بازی 1/6 امتیاز کسب کرده است. در تاریخ 
لیگ برتر تیم اس��تقالل با 540 امتیاز پیش��تاز است و پرسپولیس با 504 
امتیاز در رتبه دوم قرار دارد. البته 6 امتیاز از پرس��پولیس و سه امتیاز از 

سپاهان کسر شده است.

همگروهی گیتی 
پسند با تیم پر 
ستاره زسکا مسکو

مسی: 
آگرو در 
منچسترسیتی 
استثنایی خواهد بود 

جانواريو: 
نمیخواهمآقایگلشوم

ساهاكيانوداوریدرخشيدند
 قهرمانان غرب و شرق آسیا در فینال ويلیام جونز

سرمربی تیم والیبال باريج اسانس:
مجبورشديمخواستهغفورراقبولكنيم

 قراردادها 300 درصد باال رفته اما بودجه باشگاه كمتر از 100 درصد

عباسی: 
مديراناستقاللوپرسپوليسجوابگویخواستهطرفدارانباشند

هافبک برزیلی س��پاهان گفت: پس��ت من به گونه ای نیست که با به ثمر رساندن گل های زیاد آقای گل شوم بلکه 
تنها زمانی که موقعیتش پیش بیاید گل می زنم که به تیمم کمک کنم.

فابیو جانواریو در گفتگو با ایمنا در مورد بازی س��پاهان مقابل نفت آبادان اظهار داش��ت: بازی روز جمعه سپاهان 
مقابل نفت بهترین بازی تیم ما در هفته های گذش��ته بوده و بازیکنان سپاهان توانستند در این بازی با کنترل بازی 

و توپ، موقعیت های بسیاری بر دروازه نفت خلق کنند. 
وی در مورد گل تیم نفت گفت: گل نفتی ها بر روی اشتباه بازیکنان ما به ثمر رسید و بازیکنان باید در بازی های 
آین��ده اش��تباهات خ��ود را کمتر کنند و همه تمرکز خ��ود را بر بازی بگذارند تا دیگر از ای��ن گونه گل ها به ثمر 

نرسد. 
هافبک برزیلی س��پاهان در مورد به ثمر رس��اندن 2 گل در 3بازی لیگ گفت: خوشحالم که با گل هایم می توانم به 
تیم کمک کنم اما نمی خواهم آقای گل ش��وم زیرا پست من مهاجم نیست. من پارسال در یک پست دفاعی بازی 
می کردم اما امس��ال در یک پس��ت هجومی تر به میدان می روم و به همین دلیل بیشتر گل می زنم؛ خودم هم بیشتر 

دوست دارم در کارهای هجومی شرکت کنم تا کارهای دفاعی. 
وی اضافه کرد: سپاهان فصل گذشته قهرمان مسابقات لیگ برتر بوده و در بازی های آینده باید در حد یک قهرمان 
به میدان برود؛ برای تیم شهرداری تبریز احترام ویژه ای قائل هستم و با توجه به این که این تیم توانست در تهران 

پرسپولیس را شکست دهد، تیم قدرتمندی خواهد بود اما برای کسب سه امتیاز این بازی به تبریز می رویم. 
جانواریو در مورد رفتن مدیرعامل سپاهان و استعفای او بیان داشت: من با ساکت ارتباط خوبی داشتم و یکی از 
دالیل ماندن من در س��پاهان حضور س��اکت بود اما مطمئنم که رحیمی نیز مدیرعامل قدرتمندی است و می تواند 

عملکرد خوبی از خود به نمایش بگذارد. 

س��ایت فدراس��یون بسکتبال آسیا طی گزارشی از دیدار ایران و فیلیپین حدادی، ساهاکیان و داوری را سه بازیکن 
کلیدی ایران معرفی کرد. به گزارش ایمنا، س��ایت فدراس��یون بس��کتبال آس��یا پس از پیروزی ایران برابر فیلیپین 
 طی گزارش��ی عن��وان کرد، حامد حدادی با عملکرد فوق العاده اش باعث ش��د تا قهرمانان غرب و ش��رق آس��یا 

فینال جام ویلیام جونز را برگزار کنند.
تی��م ملی بس��کتبال ایران در مرحله نیمه نهایی برابر فیلیپینی ب��ه میدان رفت که در مرحله مقدماتی برابرش تن به 
 شکست داد اما در این مسابقه با عملکرد خوب حدادی و ساهاکیان توانست با نتیجه 78 بر 59 شاگردان رایکو ترومن

را شکس��ت دهد تا دوباره نظر بس��کتبال دوستان به قدرت بسکتبال ایران جلب ش��ود. حامد حدادی که پس از 
مدت ها در این رقابت ها در ترکیب تیم ملی ایران به میدان می رود با آمادگی کامل در خدمت تیم است.

وس��لین ماتیچ س��رمربی تی��م ملی ایران درباره ح��دادی گفت: از حضور بازیکن بلند قامتم خوش��حالم. نش��ان 
 داد ک��ه هر روز بهتر می ش��ود و می تواند برابر هر حریف��ی قدرت نمایی کند. امیدوارم تمامی بازیکنانم همیش��ه 

در اوج باشند. 
البته نظر رایکو ترومن نیز درباره بازیکنان ایران جالب اس��ت. س��رمربی سابق بسکتبال ایران درباره مسابقه گفت: 
باورم نمی شود ما در مرحله مقدماتی همین تیم را شکست دادیم. ایران تیمی دیگر بود و شاید دیگر نتواند همانند 

امروز باشد. جواد داوری، اوشین ساهاکیان فوق العاده و البته حدادی هم غیر قابل کنترل بود. 
تیم ملی ایران با صعود به دیدار پایانی جام ویلیام جونز باید برابر تیمی به میدان برود که قهرمان شرق آسیا است 

و در مرحله مقدماتی ایران را شکست داد. 
کره جنوب��ی در مرحل��ه نیمه نهایی برابر تایوان به می��دان رفت و در انتها با نتیجه 90 بر 85 به پیروزی رس��ید و 

فینالیست شد. 

سرمربی تیم والیبال باریج اسانس کاشان با انتقاد از وضعیت 
پیش آمده در قرارداد والیبالیس��ت های لیگ برتری گفت: 
رقم قرارداد بازیکنان در حالی 300 درصد افزایش داش��ته 
که بودجه باش��گاه برای فصل جدید افزایشی کمتر از 100 

درصد داشته است.
مصطفی ش��جاعی در گفتگو با ایمنا اظهار داشت: در فصل 
نقل و انتقاالت تمام تالشمان را کردیم تا از وضعیت پیش 

آمده در بحث قراردادها کمترین ضربه را بخوریم. 

وی ادامه داد: رش��د قراردادها با بودجه باشگاه به هیچوجه 
همخوانی ندارد و همین مس��أله کار ما را امس��ال هم برای 
جذب بازیکنان قوی س��خت کرد. به عنوان مثال بازیکنی 
مثل امیر غفور با قراردادی 300درصد بیش��تر از سال پیش 
با باریج اس��انس تمدبد کرد و اشکان درخشان با افزایشی 
400درص��دی در رقم ق��راردادش به باریج پیوس��ت، این 
در حالی اس��ت که بودجه باش��گاه برای فصل آتی کمتر از 

100درصد افزایش داشته است. 

شجاعی گفت: با این ش��رایط چون توانایی خرید بازیکن 
طراز اول در همه پس��ت ها را نداریم مجبوریم قید جذب 
بازیکن خوب در دو پست را بزنیم و بیشتر توان خود را در 

یکی دو پست کلیدی به کار ببریم. 
سرمربی تیم والیبال باریج اسانس گفت: تمدید قرارداد امیر 
غفور هم به سختی صورت گرفت، وقتی داماش مبلغی 400 
برابر به این بازیکن پیشنهاد می کند مجبوریم برای حفظ او 

خواسته اش را قبول کنیم. 

ش��جاعی اضافه کرد: این وضعیت که بوسیله دو باشگاه در 
والیبال کشور ایجاد شد یک شوك بزرگ بود که فقط دامن 
تیم های کم بضاعت اما بازیکن س��از را گرفت. البته من به 
طور کامل هم با این شرایط مخالف نیستم چون یک مربی 
هس��تم و وقتی رقم قرارداد بازیکنان��م باال برود قرارداد من 
مربی هم افزایش پیدا می کند اما تمام صحبت من این است 
که باید این اوضاع ساماندهی شود تا رقم ها افزایش بی رویه 

نداشته باشند. 

وزی��ر ورزش و جوان��ان گف��ت : ه��واداران فوتب��ال 
خواس��ته های به حقی از مدیران دوباش��گاه استقالل و 

پرسپولیس دارند که باید عملی شود. 
محمد عباسی در حاشیه نشستی با روسای فدراسیون های 
ورزش��ی در پاسخ به پرسش خبرنگار ایرنا در خصوص 

دوباش��گاه اس��تقالل و پرس��پولیس گفت: مسئوالن دو 
باشگاه باید جوابگوی خواسته های طرفداران باشند. 

وزیر ورزش و جوانان اظهار داش��ت:  ب��ه عنوان متولی 
ورزش کشور از این رشته ورزشی و به ویژه دو باشگاه 
استقالل وپرس��پولیس حمایت می کنم تا هر چه زودتر 

مشکالت این دو باشگاه برطرف شود. 
وی اظهار داش��ت: قان��ون برای اداره این دوباش��گاه نه 
تنه��ا راه��کار ارائه کرده بلک��ه برای تم��ام بخش های 
ورزش کش��ور راهکارهای مش��خصی ارائه شده است. 
وزی��ر ورزش و جوانان با بیان این که به طور مش��خص 
 اجرای راهکارهای قانونی را مدنظر خود قرار داده است،
اظهار داشت: در خصوص دو باشگاه پرطرفدار استقالل و 
پرسپولیس باید بگویم که طرفداران آنها در صحنه فوتبال 
کشور توقع های به حقی دارند که مدیران دوباشگاه باید 

بتوانند درخواست های آنها را عملی کنند. 
وی تأکید کرد: فدراس��یون فوتبال ب��ه عنوان متولی این 
ورزش در کش��ور باید از آن مراقب��ت کند تا نگرانی در 

این خصوص به وجود نیاید. 
عباس��ی درباره نشست با روس��ای فدراسیون ها گفت: 
این نشس��ت برای دریافت نظرها و پیشنهادهای روسای 
فدراسیون های ورزشی کشور در خصوص ساختار آتی 
وزارت ورزش و جوانان این نشست تشکیل شد. هدف 
ما ایجاد ساختاری کامل و جامع برای وزارتخانه است. 
وزی��ر ورزش و جوانان افزود: وزارت ورزش و جوانان 
با اهداف بزرگی به وجود آمده اس��ت و ساختار جدید 
باید به گونه ای باش��د که به نیاز تمامی اقشار جامعه به 

خصوص جوانان پاسخ مناسبی بدهد. 
عباس��ی در خصوص بازی ه��ای المپیک 2012 لندن با 
بیان این که کمتر از یک س��ال تا آغاز بازی های المپیک 
لن��دن باقی مانده اس��ت، اب��راز امیدواری ک��رد: جامعه 
ورزش ب��ا هم��کاری، همی��اری و ت��الش روز اف��زون 
زمینه درخش��ش ورزشکاران کش��ورمان در این رویداد 
مهم ورزش��ی را فراهم کنند. عباس��ی گفت:  موفقیت در 
بازی های المپیک 2012 لندن باعث خوشحالی و شادی 

مردم عزیز کش��ورمان می ش��ود، بنابراین ما تمام تالش 
خود را خواهیم کرد تا مثل ادوار گذشته مردم را با نتایج 
خ��وب در این بازی ها خوش��حال کنی��م. وزیر ورزش 
درخصوص مشکالت مالی فدراس��یون ها نیز گفت: از 
هم��ان روزه��ای اول با وجودی که سرپرس��ت وزارت 
ورزش ب��ودم دس��تور دادم تا در حد امکان مش��کالت 

فدراسیون ها برطرف شود. 
عباسی با اشاره به این که 11 فعالیت برای درآمدزایی در 
اساس��نامه فدراسیون ها قید شده اس��ت که تنها یکی از 
آنها درباره کمک دستگاه ورزش به فدراسیون ها است، 
گفت: با این وجود قبول داریم که کمک های ورزشی به 
فدراسیون ها از طریق دستگاه ورزش باید بیشتر شود. 

در نشس��ت روس��ای فدراسیون های ورزش��ی با وزیر 
ورزش، برخی ازروس��ای فدراسیون ها فرصت یافتند تا 
دغدغه های خود را مطرح کنند، برخی نیز راهکارهایی 
در خصوص س��اختار جدی��د وزارت ورزش و جوانان 

ارائه کردند.

رقابت های دور یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان 
آس��یا روز 23 ش��هریور ماه آغاز می ش��ود و 
می ت��وان روز ش��ماره یک ماهه ش��روع این 

مرحله از رقابت ها را به شماره انداخت.

به گزارش ایمنا هشت تیم حاضر در این مرحله 
که ش��امل سه تیم کره ای، دو تیم ایرانی، یک 
تیم س��عودی، یک تیم ژاپنی و یک تیم قطری 
حاضر در این مرحله از این رقابت ها هستند، 

هر یک وضعیت خاص خود را در فاصله یک 
ماه تا شروع این رقابت ها دارند. 

االتحاد عربس��تان که با تقویت تیم خود قصد 
دارد در این مرحل��ه از رقابتها با قدرت ظاهر 
ش��ده و افتخار دیگری را در س��طح آس��یا به 
افتخ��ارات قبل��ی خود اضافه کن��د. از طرفی 
تیم ه��ای ژاپنی و کره ای هم ب��ه دلیل این که 
در کوران رقابت های لیگ های داخلی هستند 
از آمادگ��ی قابل مالحظه ای برخوردار بوده و 
مثاًل تیم سوون سامسونگ با برد در هفته های 
بیستم و بیست و یکم کی لیگ حتی خودش 
را تا رده شش��م باال کشیده است. همچنین در 
مورد تیم الس��د قطر حریف س��پاهان بایستی 
گف��ت این تیم اصاًل حال و روز خوش��ی در 
ح��ال حاضر نداش��ته و حتی در جام ش��یخ 
 جاسم قطر نتوانسته درخشش چندانی از خود

نشان دهد. 
اما در مورد وضعیت دو تیم ایرانی و اصفهانی 
حاضر در این مرحله از رقابت ها هم بایس��تی 
گفت خوشبختانه هفته س��وم لیگ برتر ایران 
و برده��ای روحی��ه بخش دو تی��م اصفهانی 
می تواند به منزله نقطه شروعی برای رسیدن 

س��پاهان و ذوب آهن به مرز آمادگی ایده آل 
در ماه آینده و در هنگامه دیدارهای مرحله یک 

چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا باشد. 
بایستی منتظر ماند و دید آیا سپاهان و ذوب آهن 

که در یکی دو ماه اخیر آبستن اخبار حاشیه ای 
زیادی بوده اند، می توانند در ادامه رقابت های 
لی��گ قهرمانان هم قدرتمند ظاهر ش��ده و تا 

مراحل بعدی پیش بروند؟
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کتاب خودآموز موسیقی با عنوان »طبلک« به 
با تصویرگری گالله  تألیف سودابه سالم و 
موسیقی  آزاد  آموزشگاه  سوی  از  محمدی 

ودا ویژه گروه سنی ب و ج منتشر شد. 
این کتاب خودآموزی برای کودکان دبستانی 
همچنین  و  است  موسیقی  دانش  حداقل  با 
های  ریتم  خواهند  می  که  کودکانی  برای 
قرار  استفاده  مورد  بیاموزند  را  موسیقی 
کتاب  این  نخست  بخش  در  می گیرد. 

ساخت طبلک به زبان کودکان آموزش داده 
شده است و پس از آن کشف قسمت های 
مختلف این ساز را با عنوان کشف طبلک به 
کودکان یادآوری کرده است. بخش دیگري 
بر  گذاری  انگشت  نحوه  به  کتاب  این  از 
عنوان  با  و  دارد  اختصاص  ساز  این  روی 
منعکس شده و در  انگشتانم  و  من، طبلک 
ساز  این  با  مختلف  قطعات  اجرای  ادامه 

مطرح شده است.

دومین  پوستر  طراحی  کارگاه  به  یافتگان  راه 
اجالس بین المللی ناشران جهان اسالم معرفی 
المللی  بین  اجالس  دومین  خانه  دبیر  شدند. 
ناشران جهان اعالم کرد:  پس از بررسی نمونه 
آثار ارسالی، 20 گرافیست برتر برای شرکت در 
این کارگاه انتخاب شدند که عبارتند از: کوروش 
مستوره  قیداری،  محمودی  محمود  شریف، 
حسین  سیدمحمد  افشار،  محمد  سرحدی، 
میرباقری، حامد حکیمی، مائده پهلوان،  اسماعیل 

منتهایی، داود خلیلی، امیر حسین نوری فرد، علی 
معتمدیان، احمد درخشنده، محمدجواد زهادت، 
فرحناك،  مرتضی  محمدی ها،  میرزا  مجبی 
جزنی،   مسعود  الهی،  صالح  نادری،  مرتضی 
مهدی رحیمی و مهناز زینلی. پس از 3 روز 
برگزاری کارگاه طراحی پوستر ، برترین پوستر 
طراحی شده توسط گرافیست های شرکت کننده 
به عنوان پوستر دومین اجالس بین المللی ناشران 

جهان اسالم معرفی خواهد شد.

روابط عمومي مرکز هنرهاي نمایشي با اعالم 
این خبر افزود: به منظور گسترش حضور فعال 
جمهوري اسالمي ایران در سازمان ها و مجامع 
بین المللي و بهره گی��ري از آن در جهت تأمین 
منافع مل��ي و تحقق هر چه بیش��تر هم گرایي 
منطقه اي و بین المللي در راستاي اصول و اهداف 
استراتژیک سیاست خارجي کشور و بهره گیري 
از آخرین دستاوردهاي علمي و تکنولوژیکي، 
الیحه عضویت دولت جمهوري اسالمي ایران 
در اتحادیه بین المللي نمایش��گران عروسکي 
یونیم��ا تصویب ش��د. اتحادیه نمایش��گران 
عروسکي )یونیما( براي توسعه هنر عروسکي 
در جه��ت ارزش هاي انس��اني مانن��د صلح، 

دوس��تي و تفاهم و تقویت مناسبات انساني و 
فرهنگي بین مردم و تشویق تماس و تبادل بین 
نمایشگران عروسکي از تمامي ملت ها و قاره ها 
با اس��تفاده از تمامي وسایل ارتباطي، برگزاري 
کنگره، فراهمایي، جشنواره، نمایشگاه، مسابقه، 
تش��ویق آموزش حرفه اي، گسترش پژوهش 
تاریخ��ي، نظري و علم��ي، زنده نگه داش��تن 
سنت ها و تشویق نوگرایي در نمایش عروسکي 
و عرضه نمایش هاي عروسکي به عنوان ابزاري 
براي آموزش اخالق و زیباشناسي و... از جمله 
اهداف آن را تش��کیل مي ده��د. یونیماي ایران 
یکي از بزرگ ترین ش��اخه هاي این اتحادیه در 

جهان است.

انتشار کتاب آموزشی طبلک

 20 هنرمند در کارگاه طراحی پوستر
ناشران جهان اسالم

الیحه عضویت ایران در اتحادیه بین المللي 
نمایشگران عروسکي یونیما به تصویب رسید

خبر

 چند سالی می شود که تماشای سریال های
ویژه ماه مبارك رمضان برای ما تبدیل به 
یک عادت جمعی شده است. تلویزیون 
هم که شناخت نسبی از این عالقه مندی 
به دست آورده، هر سال تالش می کند 
جعبه  این  پای  را  بیشتری  بینندگان  تا 

بنشاند. 
از همین رو شبکه های مختلف با نگاهی 
به سیاست ها و تعاریف خود، می کوشند 
گوی سبقت را از یکدیگر بربایند و ماه 
ضیافت خداوند را به کام مخاطبان خود 
شیرین تر کنند. سابقه پخش سریال های 
ویژه ماه رمضان تقریباً به دو دهه پیش 
دلیل  به  که  هایی  سریال  گردد؛  بازمی 
تقارن ماه رمضان و عید نوروز تولید و 
پخش شد. »میهمان« و »نیمه پنهان ماه« 
از جمله آثاری هستند که حرکت در این 
مسیر را پایه گذاری کرده و کارهایی مانند 

»گمگشته« این روند را تثبیت کرد.
تولیدکنندگان این نوع آثار در ابتدا تالش 
دینی،  مسائل  به  توجه  با  کردند  می 
مذهبی و اخالقی داستان را بازگو کنند، 
اما به تدریج مایه های کمدی و طنز به 
پی رنگ قصه ها اضافه شد، تا آنجا که 
در برخی از سال ها سریال های کمدی 
سنگینی  دیگر  مضامین  با  کارهایی  بر 
سخت  روزها  این  شاید  کرد.  می 
و  زمانی صدا  که  آورد  خاطر  به  بتوان 
ماه رمضان حتی سریال های در   سیما 
کرد می  تعطیل  نیز  را  خود   هفتگی 
عبادت  برای  کافی  فرصت  مردم  تا 
برنامه های  تماشای  و  باشند  داشته 
نشود،  آنها  عبادات  مانع  کننده  سرگرم 
های شبکه  که  است  سالی  چند   اما 
مختلف نه تنها سریال های همیشگی خود 
را متوقف نمی کنند، بلکه هر کدام یک 
سریال مخصوص ماه رمضان هم دارند. 
شروع این پروژه، سریال »نیمه پنهان ماه« 
بود که در سال 72 به کارگردانی مجید 

جعفری پخش شد. سال 1386 بعضی 
خود  سریال  بودن  کم مخاطب  شبکه ها 
را به زمان پخش آن نسبت می دادند و 
شبکه تهران بیش از همه به این موضوع 
آنها  سریال  که  چرا  داشت،  اعتراض 
آخرین سریال پخش شده از نظر زمانی 
بود، اما امسال با جابه جایی زمان پخش، 
مردم نشان دادند که آن چیزی را می بینند 
که فکر می کنند کیفیت بهتری دارد و 

چندان تحت تأثیر زمان پخش نیستند.
سازانی شروع  برنامه  با  اما  رمضان 78 
ساخت  دیگر  کردند  می  فکر  که  شد 

تصاویر مسجد  با  مذهبی  نماهنگ های 
و پخش سخنرانی های مختلف نمی تواند 
تمام اوقات مخاطبان را از آن خود کند. 
حدس  کسی  کمتر  شاید  حال  این  با 
می زد که سال بعد )1379( بسیاری از 
برنامه سازان به فکر تولید سریال در ماه 

رمضان بیفتند.
شبكه دو با مهمانی از بهشت

اما رمضان سال 80 را باید با حضور یک 
نوع نوآوری در سریال ها یاد کرد. 

و  کودکی«   های  »یادداشت  دو سریال 
»گمگشته« به کارگردانی رامبدجوان در 

کنار داستان اخالقی شان فضای طنز را 
وارد سریال های ماه رمضانی کرده بودند، 
به طوری که همین حرکت را می توان 
شروع یک شیوه برنامه سازی در برنامه 
های مناسبتی به شمار آورد، چرا که تا 
آن زمان کمتر کارگردانی این ضرورت 
را تا این حد حدس زده بود که می شود 
برای این ایام، سریالی 30 قسمتی با خط 

داستانی مشخصی ساخت. 
اما رمضان 85 را باید سال ماراتن نفس 
به  همه  که  دانست  هایی  سریال  گیر 
دلشان  و  بودند  فکر مخاطب  به  نوعی 
جذب  بیشتری  تماشاچی  می خواست 
مشترك  نقطه  یک  در  همه  البته  کنند، 
بودند و آن هم حضور وجوه مذهبی و 

معنوی بود.
از »صاحبدالن« با کارگردانی محمدرضا 
مستقیم  مذهبی  یک  که  گرفته  لطیفی 
بود و توانست با استفاده از کارگردانی 
از  اش  صحیح  و  درست  فیلمنامه  و 
تا  کند  پیدا  نجات  شعار  در  سقوط 
سعید  کارگردانش  که  گناه«  »آخرین 
خواست  می  دلش  بیشتر  زاده  سهیلی 
جلوه های ویژه شیطان و اهریمن را به 
 نمایش بگذارد و ما را یاد مذهبی های

هالیوودی بیندازد. 
در این میان علیرضا افخمی با »زیرزمین« 
که یک مذهبی غیرمستقیم بود با داستان 
خوب و پرکشش اش ثابت کرد که می 
هم  که  ساخت  جذاب  سریالی  شود 

مخاطب بخندد و هم متنبه شود.
در س��ال هاي اخیر نیز سریال ها بیشتر 
با موضوعات ومضامی��ن مذهبي و به 
خص��وص روح، بهش��ت و جهن��م و 
شیطان ساخته شده اند که گاه با ساختي 
س��طحي رو به رو بوده ان��د و مي توان 
گفت که هم��ه به گونه اي کپي برداري 
از یکدیگر هس��تند و تنها در مواردي 

اندك با هم اختالف دارند.

نگاهی به تاریخچه سریال های رمضان
نور، صدا، افطار

حسینی :

 دستگاه های فرهنگی باید
به صورت جبهه واحد با 

ابتذال مبارزه کنند

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی با تأکید بر این که 
دستگاه های فرهنگی باید به صورت جبهه ای 
واحد و یکپارچه در مقابل ابتذال مقابله کنند، 
گفت: باید در این زمینه مراقبت الزم صورت 
بگیرد تا بتوانیم از دستاوردهای انقالب صیانت 
کنیم. سید محمد حسینی افزود: دشمن همواره 
از ابزارهای مختلف استفاده می کند تا ایمان و 
اعتقادات نسل جوان را مورد هدف قرار داده و 
به اهداف شوم خود برسد. وی با تأکید بر این 
که در چند سال گذش��ته تالش غرب در این 
زمینه بیشتر شده است، گفت: هم اکنون بیش 
از 120 شبکه تلویزیونی با هدف مردم ایران به 
زبان فارسی و قومیت های ساکن در مرزهای 

ایران  برنامه پخش می کنند.
   وی ادام��ه داد: همچنین در س��ال گذش��ته 
بر اس��اس آخری��ن آمارها 30 ش��بکه جدید 
راه اندازی شده است که صرفاً خبری و سیاسی 
نیس��تند و تنها از طریق پخش فیلم و س��ریال 
و برنامه ه��ای مبتذل به دنب��ال تأثیرگذاری بر 

اخالق و باورهای جامعه هستند.
   وزیر فرهنگ و ارش��اد اسالمی با بیان این که 
هجم گس��ترده حمله ش��بکه های ماهواره ای 
به اعتقادات مردم کش��ورمان یک خطر جدی 
اس��ت، اظهار داش��ت: ما بای��د فعالیت های 
فرهنگی و هنری در کش��ور را توسعه دهیم و 
با ارائه محصوالت فرهنگی سالم به جوانان با 

این سیاست های خصمانه مبارزه کنیم.
   وی به برنامه های دولت در عرصه سینما نیز 
اشاره و تأکید کرد: در عرصه سینما باید تالش 
کنیم تا هرس��اله محصوالت مناسب با فرهنگ 
دینی عرضه شود. در سال گذشته نیز فیلم هایی 
با محور مقاومت و ارزش های اسالمی همانند 
»33 روز« ساخته ش��د و تالش داریم ساخت 

اینگونه آثار را آغاز کنیم.
   وزی��ر فرهنگ و ارش��اد اس��المی به ترویج 
عرفان های نوظهور اشاره و تأکید کرد: شاهد 
هس��تیم در ای��ن موضوع و به اس��م عرفان و 
معنویت، ابتذال در طیف وسیعی در کشورمان 

ترویج می شود.
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